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পু'ধি-পরিচয় 
তৃতীয় খণ্ড 

শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সংকলিত 

বিদ্যাভবন। বিশ্বভারতী 

শাস্তিনিকেতন 



প্রথম প্রকাশ : মাঘ ৯৩৬৪১ ফেব্রুয়ান্ধী ১৯৬৩ 

মূল্য সতেরো টাক! 

প্রকাশক £ ধপজিৎ বায় 

মুদ্রক : শ্রীবিছত্ধঞ্জম বস্থ 

শাস্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন, বীরভূম 

প্রাপ্তিস্থান £ বিশ্বভারতী গ্রস্থনবিভাগ 

€ ছারকাঁনাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা! ৭ 



॥ রবীন্দ্রজন্ম-শতবর্ষ-সম্পুর্তি উপলক্ষ্যে 
শত শত বর্ষ পূর্বের কবিকৃতিসমূহের 

এই তৃতীয় সম্ভার 

কবিগুরুর উদ্দেশ্যে 
নিবেদিত 
হইল ॥ 





॥ মুখবন্ধ ॥ 

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ শাস্তিনিকেতনে আশ্রম-বিষ্ভালয় পত্তন করার 
প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হস্তলিখিত পুরাতন গ্রন্থ-সংগ্রহের উদ্চোগ করেছিলেন। 
তাঁর মনে আশ! ছিল, বিশ্বভারতীতে সেকালের ও একালের বিশ্বসংস্কাতির 
চর্চা হবে। সেকালের সংস্কৃতি পুরাতন গ্রস্থাদির মধ্যেই মুখ্যতঃ নিহিত 
আছে, তা তিনি ভালোভাবেই জ্ঞাত ছিলেন। বিদ্যাভবনের তদানীস্তন 
অধ্যক্ষ আচার্য বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের আমলে, ত্রিবেন্দ্রামের পণ্ডিত 

অনস্তকৃষ্ণ শীস্ত্রীর সহায়তায়, বিশ্বভারতীতে তখন নানা ভাষার বনু 

মূল্যবান্ গ্রন্থ সংগৃহীত হয়েছিল। আরও অনেকে তখন সে প্রচেষ্টায় 
সহযোগিতা করেছিলেন। পুণা-সংস্করণের সংস্কৃত মহাভারত সম্পাদনার 
কাজে এখান থেকে বিশেষ উপকরণ যোগাঁনো হয়েছিল। অতঃপর 
কিছুকাল এই বিষয়ে সর্বাত্মক উদ্ভোগ স্তিমিত থাকে । 

বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্র ও বর্তমানে অধ্যাপক ডক্টর শ্রীমান্ পথশনন 
মণ্ডল ১৯৪৬ সালে পূর্বোক্ত পু'থি-সংগ্রহাদি কাজের ভার গ্রহণ করেন। 
তার অক্রান্ত চেষ্টায় ধীরে ধীরে বিশ্বভারতীর বাঙ্গালা- পুঁি-বিভাগ 
গড়ে উঠেছে । আজ আমাদের পুরাতন দলিল-দস্তাবেজ ও পুথি-সংখ্যা 
অনেক। ভর্টর শ্রীমান্ পঞ্চাননের কুশল সম্পাদনায় বাঙ্গাল। পুঁথির 
পরিচয় খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে। এই সংকলন-গ্রন্থ দেশে বিদেশে 
সমাদর লাভ করেছে। আশা করি পুঁথি-পরিচয় তৃতীয় খণ্ডও অনুরূপ 
সমাদর লাভ করবে। 

শাস্তিনিকেতন, শ্রীমুধীরঞ্জন দাস 
মাঘ ১১১ ১৩৬৯ উপাঁচার্ধ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিগ্ভালয় 





ভূমিকা 

বিশ্বভারতী ১৩৫৮ ও ১৩৬৪ বঙ্গাবে পুঁথি-পরিচয়” প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড গ্রস্থ 

প্রকাশ করিয়াছেন । তাহাতে যথাক্রমে ৫০০ করিয়। ছুই দফায়, ১০০০ বাঙ্গাল! 

পু'থির বিবরণ সংকলিত হইয়াছে। প্রস্তত খণ্ডে তৃতীয় পর্যায়ে ১০০১ হইতে ১৫০০ 

অবধি ৫০০ পু'থির পরিচয় বর্তমান বর্ষে ১৩৬৯) প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থে ১৫৯ 

জনেরও বেশী কবি-মনীষীর ২৫১ খানি রচন। স্থানলাভ করিয়াছে। পুর্বপ্রকাঁশিত 

ছুই খণ্ডে, একুনে, ৩৯১ জনেরও অধিক লেখকবর্গের ৪৩৪টির অধিক রচনা বা তদংশ 

প্রকাশিত হইয়াছিল। বিশ্বভাঁরতীর 'পুঁথি-পরিচয়'-গ্রস্থমালার পূর্বের ছুই খণ্ডের 

মতে। এই খগুখানিও বিদগ্ধসমাঁজে সমাদৃত হইবে প্রত্যাশী৷ করা ঘাঁয়। 

পুরাতন পুঁথির বিবরণ-সংকলন সম্পর্কে আমাদের দেশে এখনও সুনির্দিষ্ট কোনও 

আদর্শ স্থাপিত হয় নাই। পুথি-আলোচনার বিধি-নিষেধহীন এই নৈরাজ্য যুগে, 

বিচারবুদ্ধিকে যথাসম্ভব অতন্দ্র রাখিয়া, কবিগুরুর প্রতিষ্ঠান হইতে পুরাতন কবিকতি- 

সমূহকে ষথাষোগ্যভাঁবে তৌলন বিশ্লেষণে উপস্থাপিত করিবার চেষ্ট। কর! হইতেছে। 

এযাবৎকাল প্রকাশিত পু'খিবিবরণীগুলি যাস্ত্রিক ধরণের এবং প্রায়শঃই হান্তকর 

বিকৃত পাঠপরিপুর্ণ। পূর্বগামী মনীধিগণের প্রতি কিছুমাত্র অঙ্রদ্ধা। প্রকাশ ন৷ করিয়। 
একথ। নিশ্চিতভাবেই বলা যাঁয় যে, বাঙ্গাল। পু'খি-মুদ্রণের আদি যুগ হইতে অগ্যাবধি 

সম্পাদিত ও প্রকাশিত অধিকাংশ গ্রস্থই সন্দেহাতীতরূপে- নির্ভরযোগ্য নহে। 

উপরস্ত, বঙ্গে ও বহির্বঙ্গে বঙ্গাক্ষরে বা প্রতিবেশী কোনও ভিন্ন-লিপিতে লিখিত 

সমুদয় বাঙ্গাল! পুঁথি, অভিজ্ঞ সংগ্রাহকের দ্বার! নিঃশেষে ও নিবিচারে সংগৃহীত না- 

হওয়া পর্বস্ত, প্রাগাধুনিক কোনও বাঙ্গালী লেখকের সাহিত্যকর্ম কখনই নিঃসংশয়িত 

অথব! প্রামাণ্যর্ূপে সম্পাদন করা যাইতে পারে না। এমন-কি,; গ্রস্থকারের ন্বহস্ত- 

লিখিত পুথি পাওয়া গেলেও বাঁধা আছে। কারণ, সেকালের “ভাষা'-প্রবাঁহের 

গতিপ্রক্কৃতির শৈথিল্যহেতু সমকালীন লেখকদের রচনাতেও স্থ্ষম বৈয়াকরণ-পদ্ধতির 

অনুসরণ) প্রায় দেখ! যায় না। 

এই পরিস্থিতিতে, বিশ্বভারতীর কোনও পুঁথির মুদ্রণ-ব্যাপারে প্রথমে চেষ্টা 
করা হয়, প্রাপ্ত পু'ধির পাঠ যথাষথভাঁবে উদ্ধার করিতে। বিশেষতঃ, অন্যত্র মুদ্রিত 

পু'খির ভিন্নতর পাঁঠ হস্তগত হইলে, এই চেষ্টা অস্ত তুলনামূলকভাবেই করা হইয়া 

থাকে। তবে যেহেতু ইতঃপূর্বে মুদ্রিত ও প্রকাশিত পু'ধিসমূহ প্রায়শঃই প্রামাদিক, 

সস 

৯ বিশেষ আলোঁচন। দষটব্য সাহিত্যপ্রকাশিকা) চতুর্থ খণ্ড, ভূমিকা পৃষ্ঠা ৪-৬ 



হ পু'থি-পরিচয় 

সেই কারণেই 'পুঁথি-পরিচয়ে প্রকাশের সময়, বিশ্বতারতার ধৃত পাঠের সহিত 
পূর্বমুত্রিত পাঠের মিল-অমিল দেখাইতে যাওয়! পণ্ুশ্রম বলিয়! মনে করি। প্রায়শঃই 
সে প্রামাণ্য গ্রন্থাবলীর পুনঃসম্পা্দনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। 

বিশ্বভারতী-সংগ্রহের নৃতন পুথিসমূৃহের আলোচনার কাজেই বর্তমানে সমূহ 
উদ্যম ব্যাপৃত রাখ হইয়াছে । বিচক্ষণ গবেষকগণ এই উপস্থাপনার বীতি-পদ্ধতি 
অনুধাবন করিলেই ইহা হইতে তাহাদের আলোচনার পথ স্থগম করিয়া! লইবার 
স্থযোগ পাইজ্বন, এবং ক্ষেত্রবিশেষে সম্পূর্ণ পুঁথির অথব! পুথির সার-সংকলন১ হইতে 

মুল গ্রন্থের প্ররূত মুল্য নির্ধারণ করিতে সক্ষম হইবেন। অস্ততঃপক্ষে, তাহাদিগকে 

পুঁথির সেকেলে “আদি” “মধ্য? “অস্ত” -উদ্ধৃতির ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া, পুঁথি-বিবরণীর 
“সংকীর্ণ-নালে” হাবুডুবু খাইতে হইবে না। 

প্রস্তত গ্রন্থে প্রত্যেক দফায় আলোচিত পু*খিগুলির বর্ণাহ্ুক্রমে বিন্যাস কর! 
হইয়াছে । ফলে, যাস্ত্রিকভাবেই পুথিগুলি বিষয়াহুসারে শ্রেণীবদ্ধ হইয়। গিয়াছে । 
তবে একই বিষয়ের পুঁথির অপ্রত্যাশিতরূপে নামের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ইহাঁর 

ব্যতিক্রম ককচিৎ পরিরৃষ্ট হইতে পারে। সেক্ষেত্রে মূল পুঁথিতে লিখিত মূল গ্রন্থনামের 
প্রতিই দৃষ্টি রাখিয়া, ভূমিকায় একসঙ্গে বিষয়াহুসারে আলোচন। কর! হইয়াছে। 
ক্ষেত্রবিশেষে, বিষয়-নাঁমের আগ্যক্ষবে মিল থাকিলে, এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতে 
পারে; তবে তাহাতে মুল রীতির কোনও গুরুতর বিপর্ধয় হয় ন|। 

দ্বিতীয় খণ্ডের কয়েকখানি পু'থির অবশিষ্ট-পরিচয়-সম্বলিত “পরিশিষ্ট প্রকাঁশের 
প্রতিশ্রতি ছিল; প্রথম খণ্ডের কিছু অনবধানতাঁর বিষয় শোঁধরাইবার কথাও 

ছিল £-_ সে-দায় অনিবার্কারণে প্রস্তত খণ্ডেও পরিশোধ কর। সম্ভবপর হইল না। 

পুরাতন পু*থি-পত্রাদি সংগ্রহের উদ্দেশে “দশ-দফ। কর্মক্রম”সম্বলিত একটি পরিকল্পন৷ 
প্রস্তত খণ্ডে প্রকাশ করা হইবে, বল] হইয়াছিল। তাঁহ1* স্বতস্ত্রভাবে অন্তর প্রকাশ 
করা হইতেছে। 

পূর্বপ্রকাঁশিত ছুই খণ্ডে আলোচিত ও অনালোচিত নৃতন ব1 সাধারণ পু*খিবিশেষ 

১. জ্টব্য পুঁধি-পরিচয় দ্বিতীয় খণ্ড, ভূমিকা, পৃষ্ঠা, ২৭-৩১, ইত্যাদি । 
২ জ্টব্য উ এ, পৃষ্ঠা ১১৩, ইত্যাদি। প্রস্তত খণ্ডের গ্রস্থাংশে, বামদ্দিকে ও নির্ধন্টংশে, দক্ষিণ পাঙ্ছে 

তারকাচিহ্নিত পু'থিগুলির নাম মত্প্রদত্ত। 

৩ জরষ্টব্য গত ১৬-৮-১৯৬২ তারিথে চতুর্দশ বাধিক প্রতিষ্ঠী-উৎসব উপলক্ষ্যে কাটোয়া! মহাবিদ্যালয় 
প্রদত্ত মদ্রীয় ভাষণ ৫ 'বঙ্গ-সংস্কৃতির উৎস-সন্ধীনে দশ-দফ। কর্মক্রম' ( শারদীয়] 'নবন্থীপ বার্তা ১৩৬৯ ); 

এবং 'জীবন-পঞ্জী' ( মুদ্রপ্যমান, মুকুলিক। প্রেস, বর্ধমান )। 



ভূমিকা ২ 
সম্পর্কে কাহারও কিছু জানিবাঁর ইচ্ছ। হইতে পারে। বিহদ্বর্গের কেহ কেহ এই 

বিষয়ে আমার দৃষ্টি আঁকর্ষণপূর্বক ব৷ সাক্ষাৎআলোচনায় অশ্থগৃহীত করিয়াছেন। 
প্রদঙ্গতঃ দুই একটি কথ! বল! যাইতেছে । | 

বিশ্বভারতী বর্তমানে পুঁখি-সংগ্রহের নৃতন পরিকল্পন। গ্রহণ করিয়াছেন। 
সংগৃহীত পুঁধিষ্ুপের সহিত অসংখ্য দলিলদস্ত ও পুরাতন চিঠিপত্র পাঁওয়৷ যাইতেছে । 
৬৩২ খানি চিঠিপত্রের একখানি সংকলন-গ্রস্থ (দ্বিতীয় খণ্ড) ১৩৫৯ বঙ্গাবে বিশ্বভারতী 

প্রকাশ করিয়াছেন। নূতন প্রাপ্ত পুরাতন পত্রাবলী, দলিলদস্ত, ভাষ, হিসাবাদির 
আলোচনাসন্বলিত ইহার প্রথম খণ্ড গ্রন্থ মুদ্রিত হইতেছে। সেইজন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
চিঠিপত্র না-হইলে, 'পুঁধি-পরিচয়"-গ্রস্থাবলীতে তাহার বিস্তৃত পরিচয় দেওয়। হয় না। 

পু'থি-পরিচয় দ্বিতীয় খণ্ড গ্রন্থে রামারণের একখানি পু'খির* ও 'পদমের-গ্রন্থের? 
যে স্ুচীপত্র২ মুদ্রিত হইয়াছে তাহা মূল পুথি হইতেই গৃহীত । রামাঁয়ণের বিষয় ও 
পদমেরুর পৰাবলী বর্ণা্গ ক্রমে সাঁজানে। হয় নাই। বিশেষতঃ পদ্দাবলীর বিস্ান কর! 
হইয়াছে রসপর্ধায় অঙ্গপারে । এই পর্যায়-বিভাগ অবশ্ঠ মুল প্রতিলিপি-বিধৃত স্থচীঝই 
অনুসারী । বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দোহাই দিয়া, এই শাস্ত্রসম্মত রলপর্যায়ে বিপর্যয় 
ঘটাইলে, বোধ হয়, অমার্জনীয় অপরাধ হইত। রামায়ণ মহাঁভারতাদি অন্য যে-দকল 
খণ্ডিত ও অখণ্ডিত পুঁধির স্থচীপত্র মূলে না-থাকাক্স, মুদ্রিত হয় নাই, সেগুলির 
ক্থপরিচিত আখ্যায়িকাবলীর সুচীপত্র প্রস্তুত কর! এখনই জরুরী বলিয়া বোধ হয় না। 

এইরূপ বিষয়বিশেষে গবেষকের অপেক্ষায় আপাততঃ ইহ! ন্বচ্ছন্দে মুলতবী বাখ! 
যাইতে পারে। 

পুঁথির লিপিকর, মালিক, লিপির তারিখাদির পরিচয় অর্থাৎ 'পুষ্পিকা'-অংশ, 
বর্তমান খণ্ডে, মূল পু*থির সহিত,৩ এবং পপুনশ্চ'-অংশেই স্বতন্ত্র মর্যাদায় মুদ্রিত হুইল। 
বিশেষস্বপূর্ণ পুম্পিকাঁসমূহের আলোচন! প্রথম ও দ্বিতীয় থণ্ডের ভূমিকায় কিছু কিছু 
কর! হইয়াছে বর্তমান খণ্ডের পুণ্পিকাসমূহের এবং এই বিষয়ের বিশদ আলোচন। 
গ্রস্থাস্তরের* অপেক্ষায় রহিল। পূর্বপ্রকাঁশিত গ্রন্থদ্ধয়ে আলোচিত পুঁথির আন্মানিক 

১. পৃষ্ঠ। ৩২৬২৭ ২. পৃষ্ঠা ১৫৫-২১* ৩ পৃষ্ঠ] ৩০, ৩৬, ৪৩, ৪৬, ৯২, ৯৪, ১০৩, ১৫১, ১৭৯, 

১৮৪, ১৮৯) ১৯২, ১৯৭) ২১৫, ২২১, ২৪৭, ২৫৩, ২৫৩, ৩০৩, ৩০৭, ৩১৫, ৩২৫ 

৪ পৃষ্ঠ! ৩৩৮-৩৩৯, ৩৪০, ৩৪২, ৩৪৭-৪২, ৩৫৪, ৩৬০-৬১, ৩৬৪-৬৫, ৩৭০-৭১, ৩৭৩-৭৬। ৩৮২-৮৫১ 

৩৯৪) ৩৯৭-৪০৫, ৪৯৯, ৪১৮ 

€ প্রথম খণ্ড, ভূমিকা", পৃষ্ঠ! *৯৭-%১১$ দ্বিতীয় খণ্ড, ভূমিকা, পৃষ্ঠা ৩২-৩৩ 

৬ চিঠিপত্রে সমাজচিত্র, প্রথম খণ্ড (সুদ্রাপ্যমান ) 



্ পু'থি-পরিচয় 

বয়স-নির্ধারণের চেষ্টা, বিশেষ বিবেচনায় বর্তমান খণ্ডে বর্জন করা গেল। কারণ, 

খণ্ডিত পু'খির আধার--পত্র ও কাগজাদি অথব! পুঘির অক্ষর দেখিয়া তাহার বয়স- 

নির্ধারণ প্রায়ক্ষেত্রেই নিভূ'ল হয় না। অঞ্চলভেদে পুথির কাঁল-ব্যতিরেক রূপভেদও 
প্রত্যক্ষ কর যায়। সুতরাং, আহ্মানিক বয়স যোজনার দ্বারা, উত্তরকালীন 
পুঁথিপরিচারকদের ভিজ! কম্বল ভারী করিবার দয় উর্লানো অনাবশ্টাক বলিয়া মনে 

করি। পূর্বধণ্ডের পু'থিগুলি সংখ্য। বা বর্ণান্ক্রমে ব। বিষয়ান্থসারে বিন্যস্ত হওয়ায়, 
ভূমিকাতেওস তদন্ুরূপ আলোচনার অবকাশ মিলিয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকাটি 
মনোযোগ দিয়! পাঠ করিলেই এই উক্তির যাথার্থয যাচাই করিতে পারা যাইবে। 
বর্তমান সংকলনের ফল যাহাতে সকলে সানন্দে উপভোগ করিতে সমর্থ হন, তাহার 

জন্য পূর্বে প্রভূত চেষ্টা করা হইয়াছে এবং সেই চেষ্টা বর্তমান খণ্ডে আরও সুষ্ঠভাবে 
করা গেল। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের মতো এই খণ্ডটিও পুরাতন বাঙ্গালা সাহিতোর 

ইতিহাসে কিছু নূতন উপকরণ যোগ।ইবে, এবং পরিচিত কয়েকটি পুরাতিন মতবাদ, 
নৃতন তথ্যের আলোকে বিচারের সুযোগও ইহার সাহায্যে মিলিয়া৷ .যাইবে। 
ধাহারা! অজ্ঞাতপূর্ব স্থবৃহৎ সমগ্র মূল পুঁথিগুলির আলোচনা করিতে চাহিবেন, 
তাহারাও পূর্বান্েই সে-প্র'খির বৈশিষ্ট্যের আভাস পাইবেন। বাঙ্গালা সাহিতোর 
ইতিহাসের বিশেষ বা বিশদ আলোচনাঁয় নৃতন তথ্য আহরণের উদ্দেশ্টে, 

অন্ুগ্রহপূর্বক পু*খিঘরে পদার্পণ না-করিয়া, কেবল “হস্তবশের” কৌশল প্রয়োগ 

ব্যতীত, এই গ্রস্থাবলীর অপরিহার্ধতা অস্বীকার করিবার উপাঁয় আছে বলিয়৷ মনে 
হয় না। 

বিশ্বভারতী-সংগ্রহে খাস বিশ্বভারতীর পূর্ব-সংগৃহীত, বিন্যন্ত ও অবিন্ত্ত পু'থি-সংখ্য। 
ছিল প্রায় দেড় হাজার | সিউড়ীর “রতন লাইব্রেরী” হইতে ক্রীত পু*থি-সংখ্যা সাড়ে 

তিন হাজারের বেশ১। বিভিন্ন গুণিজন তাহাদের ব্যক্তিগত সংগ্রহে রক্ষিত ব! 
নব-সংগৃহীত বহু পুথি এখানে উপহার দিতেছেন। পু'থির পরিচম়-প্রকাঁশের শর্তাধীনে 
কেহ কেহ পুথি দানও করিতেছেন । সম্প্রতি বিশ্বভারতীর তরফে ব্যাপকভাবে পুথি 
ক্রয় করাও চলিতেছে । দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সংগ্রহ-সহাঁয়ক মহাঁশয়দের 
মীধ্যমে প্রতি বংসর বহু পুঁথি যখাষোগ্য কাঞ্ষমূল্যের বিনিময়ে সংগ্রহ করা 
হইতেছে । সাকল্যে সংগৃহীত বাঙ্গালা পু'থি-সংখ্যা এখন ছয় হাজারের অধিক $ দলিল- 

১. জইব্য পুথি-পরিচয়, প্রথম খণ্ড, ভূমিকা, পৃষ্ঠ। *৪-*৭ | এতত্বাতীত, 'রতন লাইব্রেরীতে রক্ষিত 
মুদ্রিত প্রায় ভিন হাঁজার পুরাতন দুশ্রীপ্য বাঙ্ীল। ও ইংরাজী প্রস্থ ও পত্র-পত্রিক! শ্রীমান অমলেন্দু মিত্র 
এম্. এ. বি. টি. গত ১২-৮-১৯৬২ তারিখে মদীয় 'পলীপ্রী-সংগ্রহে দীন করিয়টছেন । 



ভূমিকা এ 

দন্তের সংখ্যা আরও ছয় হাজার হইবে। বিশ্বভাঁরতীর পুঁখি-সংগ্রহের পশ্চাৎপট- 

সমেত পূর্ণ বিবরণ পরে প্রকাশ কর! ঘাইবে। বর্তমানে পু'খি-সংখ।া ক্রমশঃ বৃদ্ধি 
পাইতেছে। 

এইরূপ সংখ্যাবৃদ্ধিহেতু, সমস্ত পুথি একসঙ্গে নাঁড়াচাড়া কর! অসম্ভব বিধায়, 
বাঙ্গাল! পু'থি-সংগ্রহের একজায় জাবেদা-তালিকা €729+2-15 ) হইতে বিশদ- 
তালিকা- 0085072908৫ 02£1942) প্রস্ততির মূল পরিকল্পনায়, প্রতি পাচ শত 

পু'থির বিবরণ-সম্বলিত এক একটি খণ্ড প্রকাশ করিবার পরিকল্পনা ১৯৪৯ সালে 

গৃহীত হইয়াছিল১। তদনুলাঁরেই পুঁথি-বিবরণী-প্রকাঁশের বর্তমান কর্মধার। 

পরিচালিত হইতেছে । আগত, আগম্যমান ও অনাগত সমগ্র পুঁধির এককালীন 

নির্বাচনাদিক্রমে বিশদ-তালিকা-প্রস্ততির চিন্তা বর্তমানে সম্ভব নছে। পক্ষান্তরে, 

রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতাম্ত ব। ঠৈতন্তচরিতাম্বতাদদির মতো জনপ্রিয় 

্রন্থসমূহের রাশি রাশি পুঁথি, পু খি-পরিচয়'-জাতীয় গ্রন্থের খগণ্ডবিশেষে পুঞ্ীভূত 
কবিয়া বিবৃত করাঁও যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। কারণ, এইরূপ খণ্ড 

গ্রন্থসমূহ বিষয়বিশেষে অভিজ্ঞ ব৷ গবেষণাপত ব্যক্তিবিশেষ ব্যতীত অন্যের নিকটে 

যাস্ত্রিক পুঁথি-বিবরণীমাত্রে প্রতীয়মান হইতে বাধ্য । সেইজন্য নীরস বিষয়কে সরস 
করিবার উদ্দেশে, একাধারে পু'খি-বিবরণী-সংকলন ও প্রাচীন-বঙ্গসাহিত্য-সাঁর 

সমাহরণ করিয়। এই গ্রস্থাবলীকে “ইতিহাসে ও সংকলনে" বিচিত্র প্ূপ দানের এই 
রীতি অনুসরণ করা হইতেছে । 

বিশ্বভাবতীর পূর্বকাঁলীন সংগ্রহ ব্যতীত, প্রস্থত খণ্ডে ধাহাদের উপহৃত পু'খির 
পরিচয় সংকলিত হুইল, সাধুবাদ-নিবেদনের মাঁনসে ত্ৰাহার্দের নামাঁবলী একত্র 
গাথিয়া দিলাম ।__ শ্রীস্রেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শ্রীপশুপতি - বাড়ই,* শ্রীহেমেন্ নাথ 
পালিত, শ্রীভোলানাথ চক্রবতী,» শ্রীশিবদাম রায়, প্রতারকদাদ মোহাস্ত,৮ 
শ্ীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়,» শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়,১* শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী,১১ 
ডক্টর ৬প্রবোধচন্ত্র বাগচী,১ৎ শ্রীকালিদাস দত্ত ও শ্রীবিমলকুমাঁর দত্ত, ১৩ শ্রীমতী নীলিম। 

১ জ্রষ্টব্য গৌর্খ-বিজয়, ভূমিকচ পৃষ্ঠা জ-৬ 
২ আলোচন। দ্রষ্টব্য প্রথম খণ্ড, ভূমিকা পৃষ্ঠ। *৩-%৪ ; দ্বিতীয় খও্, ভূমিকা" পৃষ্ঠা ৩৩-৩৪ 

৩ পু'খিসংখ্যা ১১২০ ৪ এ ১১৮২, ১২৩৩, ১৩৫৯, ১৩৯৯, ১৪০০-৩ €& এ ১১৩৩, ১৩১২ 

৬ ত্র ১৩৫৩ ৭ এ্র ১৪৪৬, ১৪৪৭ ৮ ১১৫৭ ৯ প্র ১০৪৪ 

১০ ত্র ১০০২, ১০*৬, ১০১২, ১০১৬, ১০১৭, ১২৮, ১০৩৬১ ১০৪১১ ১০৪২, ১০৫৪, ১০৭৫) ১০৯২, 

১০৯৩, ১১৩৩ ১১৭০, ১১৮০, ১২০৬, ১৪৮১ ক, খ, ১৪৮৪, ১৪৯০ 

১১ ত্র ১২২৪,১২২৬ ১২ এর ১৪৬৮ ১৩ বর ১৩১৫) ১৩১৬ 



€ পুঁথি-পরিচয় 

বিশ।ল,১ শ্রীবীষেজ্্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬নীবদভূষণ বায়।* প্রীবামরতন বায়ঃ ও 

শ্রীবগলা প্রসাদ ভট [চার্ধ* । 

॥ গ্রন্থ-নিদেশি ॥ 

প্রস্তত গ্রন্থে ১৫৯ জনেরও অধিক গ্রস্থকারের ২৫১ খানি রচনার অল্প-বিস্তর পরিচয় 
মুদ্রিত হইল। এই লেখককুলের মধ্যে চেনা অচেন। অনেক মুখ দেখা যাইবে । অচেনা- 

মুখের রচনা অবশ্তই অচেন! হইবে ; কিন্তু চেনা-মুখের অচেন! রচনার রূপবৈশিষ্ট্যে, সেই 
চেনা-মুখগুলিকেও নৃতন করিয়। চেনার প্রয়োজন অগ্গভূত হইবে । আলোচনার এই 
স্বল্প-পরিসরে বিস্তৃত বিষ্লেষণে প্রবিষ্ট হইবার অবকাশ নাই। মাত্র কয়েকটি বিশিষ্ট 

তথ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । প্রকীর্ণ নৃ্ভন রচনাগুলি অভিজ্ঞ পাঠকের 
এক-নজরেই চোখে পড়িবে; পূর্বমুক্রিত সুপরিচিত পুঁথি-নমৃহের পুনমুদ্রণের হেতু থে 
নৃতন* পাঠ-পাঠীস্তর, তাহাঁও বুঝিতে পারিবেন। 

এই পর্ধায়ে আলোচিত পু'থি-গুচ্ছের মধ্যে "গৌরীমজল*-কাব্য ও তাহার রচয়িতা 

কবিচন্ত্র মিশ্রের “আত্ম-পরিচয়”*-অংশ সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য বলিয়া মনে কবি। এই 
আত্ম-কাহিনীর শকাঙ্ক পঞ্চদশ খৃষ্টানদের হোসেনশাহী আমল নির্দেশ করে। কাব্যখানি 

সমকালীন আধারে রক্ষিত হইলে, অবশ্যই আমর! পঞ্চদশ শতকের একটি ছুর্লভতম 

সাহিত্যিক নিদর্শন পাইতাম । তবে রচনাপদ্ধতি, বিষয়বস্ত ও উপস্থাপনাদি পরীক্ষা 

কৰিয়, আত্ম-পরিচয়ে বিধত সময়-নিরূপণে আমর কিছুমাত্র সন্দেহ পোষণ করি না। 

উপরস্ত, এই কাল-নিরধারণের সহায়ক একট বিশেষ তথ্য সম্প্রতি আমার্দের গোচরে 

আসিয়াছে । 

বিশ্বভারতীর এই আবিষ্কার ব্যতীত, “মঘী* সাল-তারিখযুক্ত, কবিচজ্দ্র মিশ্রের 

১ পু ধিসংখ্য ১১৭৩, ১১৮১১ ১৩৬৪, ১৪৬২১ ১৪৭০, ১৪৮২১ ১৪৮৫) ১৪৮৯, ১৪৯২ 

২ উ ১১০৭, ১২০৫, ১২৫২ ৩ এ ১২৬ ক,থ 

৪ এর ১৪২৮ ৫ জী ১৪৯৩ক,থ ৬ পূর্বে ভ্রষটব্য, পৃষ্ঠ] ১-২ 

৭ প্রস্তত গ্রন্থ পৃষ্ঠা ৪৭-৭৫, ৪০৯-১১ (পূর্বে ভ্রষ্টব্য পুথি-পরিচয় প্রণম খণ্ড, পৃষ্ঠা! ১১৫, ২২৬; 
দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠ ৯০-৯১। এই মূল্যবান পুঁথিখানি শ্রীযুক্ত তপনমোহন চটোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক 

সংগৃহীত )। 
৮ পৃষ্ঠ ৪৮-৪৯ 



তুমিক। ৩ 
রচিত “গৌরীমঙ্গল' কাব্যের একখানি সম্পূর্ণ ও পুরাতন প্রতিলিপি* বরেশ্র রিসাঁ্ 
সোসাইটিতে রক্ষিত আছে। ইহাতে প্রমাণ হয়, একদা এই কাব্যখানির সার! 
দ্বেশব্যাপী প্রচার ছিল; এবং এই প্রচার দীর্ঘকাল ধরিয়। চলিয়াছিল-_পশ্চিম, পূর্ব ও 
উত্তর বজে। 

বিশ্বভাঁরতীর পুথিধৃত গ্রস্থরচনাঁকাল হইতেছে-_-“নব শশী স্থর ইন্দ্র শক, অর্থাৎ 

নব -৯, শশী- ১১ সুর ৪১২ ইন্দ্র- ১; সর্বএকুন ৯১৪১ বা ১৪১৯ শকাব+৭৮-্ খৃষ্টাব্দ 

১৪৯৭৩। কবির নিজের উক্তি অন্ুপারে, পঞ্চ-গৌড়ের অধিপতি হোসেন শাহের 
রাজ্যকালে ( খু ১৪৯৩-১৫১৯ ) তিনি গ্রস্থরচন। সমাপ্ত ককেস।, 

পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত বিশ্বভারতীর প্রতিলিপিখাঁনি শেষাংশে খণ্ডিত; ফলতঃ) 

পুশ্পিকাহীন | তষে, বিশেষ পর্যালোচনায়, পুখিখানির বয়স ছুই শত বৎপরেরও বেশী 

১ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমীর কয়াল মহাশয়ের সৌজন্যে মণীক্্রমোহন চৌধুরী-সংকলিত বাঙ্গাল। পুঁথি 

তালিকাধৃত, বরেন্দ্র রিসার্চ সৌসাইটিতে রক্ষিত এই পু'খিখানির বিবরণ ৮-৪-১৯৬২ তারিখে পাইয়াছি। 

পূর্ণ বিবরণ এইরূপ :-গ্রীমণীন্রমোহন চৌধুরী কাব্যতীর্ঘ-সংকলিত “বরেন্্র রিসার্চ মিউজিয়ামের বাংল! 
পুথির তালিকা” (১৯৫৬)। পৃষ্ঠা ১০৬, গৌরীমঙগল, দ্বিজ কবিচন্ত্র মিশ্র, ১-৫২ সম্পূর্ণ, সন ১১৯৬ মঘি। 

( পাদটা কায় ) ১০৬ সংখাক প্রথম পত্রে 'গৌরীমঙ্গল গীত করিমু প্রচার । মহরে প্রসন্ন হও গৌরিকুমীর ॥ 
কাঅমনবাক্যে বোৌলম করিয়া প্রণতি। কবিচন্ত্র মিশ্রে বলে বন্দি গণপতি॥ পরমেশ্বর দাসের 

আদেশীনুসাঁরে কবিচন্ত্র মিশ্র গৌরীমঙ্গল লিখিয়াছেন :__দ্বিতীয় পত্রে, 'চুবুদ্ধি গন্ভির ধির ভাহান তনএ। 

শ্রীপরমেখর দাস মহাশএ ॥ “৩ পত্র" চণ্ডির চরিত্র ছারি আন নাহি চিত। পুরাণ ভারতে ষুনে দেবির চরিত্র । 
একদিন সভামধ্যে বসি মহাসএ। কবিচন্ত্র মিশ্র আনি বলিল বিনএ॥ পাঞ্চালি পবন্ধে রচ চণ্ডির 

চরিত । তোমার কবিত্ব যেন ভ্রমে পৃথিমিত ॥'--কবিচন্ত্র মিশ্র প্রায় সকল ভনিতীয় পরমেশ্বরের নাম 

করিরাছেন__ (ক) “কবিচন্ত্র মিশ্র এন গানে ।' চিন্তিম। চণ্ডির চরণে ॥ প্রীপরমেথর দাসে । সতত পুরাউক 

অভিলাসে ॥' (খ) ভ্রীপরমেখর দাস গুনিবর । শ্রীকবিচন্দ্র, মিশ্রো বৌলে গৌরিষঙ্গল।'__এই পুস্তকের 

মালিক শ্রীপিতান্বর গুহ জানিবা। কেহ জানে দাবি না৷ করিব । এই পুস্তক জেবা চুরি করে। কৃস্তিপাকে 

সেই জন থাকে ।"_ পৃষ্ঠা। ৬৩। 
তালিকাতে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি, কুমার শরৎকুমীর রায়, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ও. 

ডঃ এনামুল হক করৃণ্ক সংগৃহীত পু'খিগুলি, পৃথক্-পৃথক্-ভাবে প্রদপিত হইয়াছে । 'গৌরীমল' করিম 

সাহেবের সংগৃহীত । 

২ সূর্য (পূর্ব), হনুমস্ত ( দক্ষিণ), চন্দ্র (পশ্চিম) ও গড়,র (উত্তর )-_ ধর্মপূজ1-বিধান, পৃষ্ঠা ১৫৭-৫৮। 

শৃন্যপুরাপ, পৃষ্ঠা ৬১-৬৪ 

৩ অধ্যাপক ডক্টর প্রীহ্ননীতিকুমার চট্োপাধ্যায় মহাশয় ২৩৮৪-১৯৬২ তারিখে লিখিত একথানি পত্রে 
আমার এই তারিখ-নিক্সপণে সমর্থন জানাইয়াছেন। 



৫ ূ পুঁথি-পরিচয় 

বলিম্নাই অনুমান হয়। বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির পু'থিখানি ১-৫২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ 
লিপিকাল সন ১১৯৬ মঘী সাল, অর্থাৎ ১১৯৬--৪৫--১১৫১ বঙ্গাৰ। অর্থাৎ 

উভয় প্রতিপিপি প্রায় সমকালে বাঙ্গাল! দেশের পূর্ব ও পশ্চিম প্রাস্ত হইতে লিপিকৃত 

হইয়াছিল। ইহ! অবশ্ঠই গ্রস্থকাঁরের বয়সের প্রাচীনত্ব-নির্দেশক | 
গ্রন্থের নাম--“গেৌরীমঙ্গল? ৷ দক্ষষজ্ঞ-ভঙ্গের কাঁহিনী-অবলম্বনে গ্রথিত। ভাষায় 

মধ্য যুগের বাঙ্গাল! ভাষার বৈশিষ্ট্য বত'মান। ছত্র-বিন্তাসে ও পদাংশে প্রাচীনতর 

কৃতিবাসের রচনার আদল ও মুকুন্দরামের রচনার জড় লক্ষিত হয়। বন্দনাক্স 
চৈতন্যদেবের উল্লেখ নাই । অধ্যায়-ভেদ কর! হইয়াছে-__বাঁগ-্রাঁগিণীর বিন্যাসে । 

বর্ণনাভঙ্গীতে প্রৌটী পাণ্ডিত্যের ও প্রথম শ্রেণীর কবিত্বের ব্যঞ্জন! ছুর্লক্ষ্য নহে । 
গৌরীমঙ্গলের ভনিতায় '্ত্ীকবি শঙ্কর*,১ “কবিচন্ত্র মিশ্র”, 'কবিচন্ত্র* 'শঙ্করকিস্কর; 

_-এইক্সপ উল্লেখ রহিয়াছে । শিঙ্করকিহ্কর নাম নহে,-উপাধি। কোথাও কোথাও 

“মিশ্র'--এই পদবীহীন ভনিতা থাকিলেও, কবির নাম “কবিচন্দ্র মিশ্র” ; সোপাধিক 

গ্রন্কারের পুরা নাম-_ শিঙ্করকিঙ্কর কবিচন্দ্র মিশ্র" । কাব্যথানির সর্বাত্মক বিচার 

করিয়া, ইহাকে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাঁমের রচিত “অভয়ামঙ্গলে'র প্রথমাংশে লংকলিত 

£দ্নেবখণ্ড” বা 'গৌরীমঙ্গলে'র আদর্শ বলিয়া মনে করা যাঁয়। উপরস্ত, আমার স্থির ধারণা, 
গোৌরীমঙ্গলকাঁর এই কবিচন্ত্র মিশ্র, গৌরীমঙ্গলকাঁর কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের অগ্রজ । 

কাব্যারস্তে সংক্ষিপ্ত ৎ দেবদেবী-বন্দনার* পরেই, গ্রন্থকার আত্ম-পরিচয়ত লিপিবদ্ধ 

করিয়াছেন । কবিচন্দ্র মিশরের মাতার নাঁম_ 'লীলাবতী”। পিতার নাঁমের উল্লেখ 

নাই; কিন্তু তিনি “গুণের নিধান” সর্বশান্ত্রে নিপুণ এবং “সশি্ত” অর্থাৎ শিষ্- 
পরিবেষিত পণ্ডিত, অর্থাৎ তাহার টোল ছিল। পঞ্চ-গোৌড়েশ্বর নূপতি হোসেন শাহকে৪ 
কবি প্রশংসা করিয়াছেনৎ কলিযুগে রাঁমাবতার* রূপে। হোসেন শাহ ছিলেন 
'খাণ্ডাএ প্রচণ্ড অর্থাৎ মহাযোদ্ধ! এবং প্্রতাঁপে তপন, অর্থাৎ মহাপরাক্রমশালী | 

তাহার ভয়ে সামন্ত নৃূপতিগণ সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকিতেন। 

গোৌড়-রাজ্যের জ্রিবেণী-সপ্তগ্রামের অন্তর্গত “বালাও্ডা, গ্রামে আিয়া৷ কবিচন্দ্র 

১ পুখি-পরিচয়, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১৫ ২ প্রাচীনতাগ্তোতক ৩ প্রস্তুত খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৮-৯ 
৪ ধর, এ । এই বর্ণন। পরমেশ্বর দাসের বর্ণনার অনুরূপ (জ্রষ্টব্য বাঙ্গাল৷ সাহিত্যের ইতিহাস, প্রীন্নকুমার 

সেন, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২২৪-২৫ )। 
& অধ্যাপক শ্রীন্রনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বালান্দা বা বালা! পরগণার কথ! তাহার পত্রে 

উল্লেখ করিয়াছেন । “বালান্দা' একদ1 উৎকৃষ্ট মীছুরের জন্য বিখ্যাত ছিল । ইহ! ছাড়া, মুদ্রিত বিবরণ £-- 
বালাও। ২৪ পরগণ! জেলার পরগণী-বিশেষ। বতর্মীন সপ্তগ্রীমের পূর্বদিকে অবস্থিত। এখানে 
একদ। বৌদ্ধবিহার ছিল । এখানকার পণ্ডিতের? প্রজ্ঞাপারমিতার চর্চ! করিতেন। এই অঞ্চল মাছুরের জন্য 
প্রসিদ্ধ ছিল। এখন সে মাছ়ুর বুনেন মুসলমানগণ (দ্রষ্টব্য 'হরপ্রসাদ-রচনাবলী, প্রথম সম্তার' পৃষ্ঠ ২১৫)। 



ভূমিকা ৎ 

বসবাস করিয়াছিলেন বালাগার পূর্বে যমুনা, পশ্চিমে গঙ্গা এবং দক্ষিণে বিস্তাধরী 
প্রবাহিত হইত ১ উত্তরে ছিল “দেবচক্রপাঁণি'-অধিষ্ঠিত “চক্রতীর্থ১-নামক পুণ্যভূমি | 
বালাগায় পণ্ডিত মহাঁজন শান্্রজ্ঞ কুলীন ব্রাঙ্গণ এবং নিজবৃত্তি-অন্গসরণকারী ক্ষত্রিয় 
বৈদ্য বৈশ্য ও শূত্রগণের নিবাসৎ। অর্থাৎ সেকালের ত্রিবেণী-সপ্চগ্রাম*্-বাঁলাও। 
ছিল গুণিজন-অধুযুষিত মহাঁসামাজিক গ্রাম। 

বালাগ্ডার গুণিজন “সমাজ করিয়। অর্থাৎ সভ। ডাকিয়া, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়1, 

কবিচন্দ্রকে স্বগ্রামৎ হইতে আনাইয়। “কাজ, বাঁলাইলেন। কবিকে গন্ধমাল্য ছার৷ 

সন্মান করিয়া, সকলে মিলিয়। বিধিবদ্ধ পাঁচালী রচন। করিতে বলিলেন। সে পাঁচালী 

প্রবন্ধের নাম হইবে __ “গৌরীমঙ্গল+ । পুরাঁণ-বচনকে সর্বলোৌকবোধ্যবূপে প্রামাণ্য 
ভাষায় প্রচার করিয়।, কবি ষেন সকলের শ্রদ্ধা ও অক্ষয় মহিমা লাভের অধিকারী 

হন।-_-এই ঘটনা হইল-_-“নব শশী হুর ইন্দ্র শকাঁবে« অর্থাৎ ১৪৯৭ থৃষ্টাব্দে। 

বরেন্দ্র-বিসার্চ-সোঁসাইটির পুথিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আছে: পরমেশ্বর 
দাসের আদেশে কবিচন্দ্র মিশ্র “গৌরীমঙ্গল-কাব্য রচনা করেন। বাঙ্গাল। সাহিত্যে 
পরমেশ্বর দাস” একাধিক আছেন । তথাপি নিঃসন্দেহে বল যায়, কবিচজ্ঞের উল্লিখিত, 

সুতরাং সমকালীন পরমেশ্বর দাস “কবীন্দ্'-উপাধিক, “পাগুববিজয়-পঞ্চালিক।-কার, 

এবং হোসেন শাহার সেনাপতি পরাঁগল খানের সভাঁকবি। কবিচন্দ্রের উক্তি 

অনুধাবন করিলে বোঝা যাঁয়, এই রাজকীয় সভাঁকবির সভাঁপতিত্বেই গুণিজন 

সমাজ আহ্বান করিয় তাঁহাকে হ্মহান্ গ্রস্থরচনার আদেশ দিয়াছিলেন। প্রাতি- 
লিপিতে “মঘী” সালের উল্লেখ থাঁকাঁয় বলিতে হয়, পুঁখিখানি আরাকান অঞ্চলে 

লিপীকৃত ও সেখান হইতেই সংগৃহীত হইয়াছিল। এবং, সেকালের চাঁটিগ্রামের 

রাজদরবারেই ছিল পরমেশ্বর দাঁস কবীন্দ্রের প্রধান কর্মভূমি। 

আলোচ্য গ্রন্থের বন্দনা-অংশ প্রাচীনতর এতিহাগত ও সংক্ষিপ্ত । সম্ভাবিত 
পঞ্চদশ শতকের কৃতিবাঁসী অনুকরণে বালীকি-বন্দনা« আছে। ধর্ম গোসাঞ্ি 

কতৃক হ্ষ্টিপত্তন করিবার বর্ণনা" ; পরে, রীতিগতভাবে ইহ। মুকুন্দরাঁমেরও আদর্শ 

তুলনীয় 'চক্রীদ্দিত্য' ( মুকুন্দরাম ) 

এ “নিজ বৃত্তি অনুপদ্ভ কায়স্থ ব্রাহ্মণ বৈদ্য" (৪) 
এতিহালোচনার জন্ত দ্রষ্টব্য পুখি-পরিচয় দ্বিতীয় থণ্ড, ভূমিকা, পৃষ্ঠা। ৬-১১ 

পামিন্া' হওয়াই সম্ভব ৫ প্রস্তত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৪৯ 

পৃষ্ঠ ৪৮ 'বান্সীকি [ মুনি বন্দো। ] কবি মহামতি, জার কে কেলি করেন দেবী সরম্বতী' 

ষ্ঠ ** 
৬ 

শট (কে ৩০5 4) ৬৮ 



4০ পুধি-পিরিচয় 

হইয়াছে ।- এই ভাবনা আঅনপেক্ষিত মনে হয় না। কবিচন্দের ও মুকুন্বরামের 
আত্মকাহিনীতে মিল ছুলক্ষ্য নহে। যুকুন্দরামের “চক্রাদিত্যের? উল্লেখে, কবিচন্দ্রের 
চন্রুতীর্থে"র স্ফুট ইঙ্জিত রহিয়াছে । 

মুকুন্দরাষ তাঁহাঁর 'অভয়ামজল+-কাঁব্যের উপোদ্ঘাঁতকে “গৌরীমঙ্গল গাঁথা” ব। 
“গৌরীমজলের সাঁর+১ বলিয়াছেন । ইছাঁতে মনে হয়, কবিচন্দ্রের যুল “গৌরীমঙ্গল”-গ্রস্থ, 
মুকুন্দরামের “দেবখণ্ড বা এগৌরীমঙ্গল*-রচনার আদর্শ ছিল। এই কবিচন্দ্র মিশ্র 
€গুণিরাঁজ মিশরের পুত্র, বা “হৃদয়-নন্দন? ) এবং কবিকক্কণ মুকুন্দরাম ইহারই “অন্থজ 

ডাই? । বালাগ্া-প্রবাঁপী কবিচন্ত্র ছিলেন প্রা্-বাঁলাণ্ড পর্বে সম্ভবতঃ দামিন্তা নগরের* 
অধিবাসী । কবিচন্দ্র মাতার নাঁম বলিয়াছেন__“লীলাবতী”। মুকুন্দবামের মাঁতাঁর নাঁম 

“দৈবকী” কিন। সন্দেহ আছে। পক্ষান্তরে, 'লীলাবতী' নামটি মুকুন্দরামেরও প্রিয় । 
আসলে, ইহাঁই হয়তো মুকুন্দরামের মাতৃনাম । কবিচন্দ্র পিতার নাঁমের উল্লেথ করেন 

নাই। তাঁহাকে কেবল “গুণের নিধান” বলিয়াছেন। এদিকে, মুকুন্দরাম পিতাকে 
বলিয়াছেন “গুণিরাজ'। এইরূপ নাঁম সমকালীন স্থুলতানী খেতাবের* অন্থকরণেই 

প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয় ।__ কবিচন্দ্র ও মৃকুন্দরামের অর্থাৎ কবি-ভ্রাতৃঘ্ধয়ের ও 

তাহাদের রচনাঁর তুলনামূলক আলোচনা অন্যত্র বিস্তৃতভীবে প্রকাঁশ করিতেছি। 
সুতরাং ইঙ্গিতমাত্র দিয়াই এই প্রসঙ্গের আপাততঃ ইতি করা গেল। 

চণ্তীদাঁস, কতিবাসাঁদির মতো। “কবিচন্দ্র নাঁমটিও পুরাঁনে। বাঙ্গালা সাহিত্যে এক 

সমন্তাবিশেষ। পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে এই নামের, বা এই উপাঁধিযুক্ত, বিভিন্ন 

্রস্থকারের লিখিত নান! গ্রস্থ আমাঁদের হাতে আসিয়াছে । কাঁমতা-কামরূপ হইতে 

১ দ্রষ্টব্য কবিকঙ্কণ চণ্ডী ( কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৪৪ ইত্যাদি) 

২ বর্তমান দামিন্ঠায় মুকুন্দরামের উত্তরপুরুষদের বিশ্বীস, কবিচন্ত্র অবিবাহিত কিংবা অপুত্রক ছিলেন। 

ইহাতে অনুমান হয়, কবিখ্যাতির জগ্য অল্লপবয়সেই তাহাকে দামিন্তা! হইতে বালাগায় আনানো হইয়াছিল। 
দীমিহ্যা ও ব।লণগার দুরত্ব ১৫1১৬ মাইলের বেশী হইবে ন।। 

৩ দ্রষ্টব্য বাঙ্গল। সাহিত্যের ইতিহাস, প্রীস্ুকুমার সেন, প্রথম খণ্ড, তৃতীয় সংক্গরণ, পূর্বাধ , পৃষ্ঠা ৫১১। 

মুকুনারাম “দৈবকীনন্দন'_এই উল্লেখ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার কয়াল-সংগ্রহের পু'খিতে আছে; বঙ্গীয় সাহিত্য- 

পরিষদের ৫১৭-সংখ্যক পুঁখিতে ও কলিকাত। বিশ্ববিগ্ভালয়ের ১০৯৩-সংখ্যক পু'খিতে আছে ।-_এগুলি 

একই আদর্শ ভুলের অনুবৃত্তি বলিয়াই মনে করি । 

৪ গোঁড়ের সুলতান রুক্মু-দ্-দীন বার্-বক্ শীহ (১৪৫৯-১৪৭৪ ) -প্রদত্ত মীলাধর বসুর প্শরণরাজ থান' 
উপাধি, ইত্যাদি । এই তথ্যটির প্রতি অধ্যাপক ডক্টর প্রীন্ুকুমার সেন মহাশয় আমীর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছেন। 

€ পঞ্চদশ শতকের কবি কবিচন্ত্র মিশ্রের 'গীরীমঙ্গল'-নামক মদীয় বত প্রবন্ তরষ্টবা। 



ভূমিকা ৭৭ 

আরাকান এবং বালাস্তা হইতে বনবিষ্ণপুর অঞ্চলে “কবিচন্দ্র'-ভনিতায় অসংখ্য পুথি 
মিলিতেছে। প্রাচীনতর “কবিচন্দ্র-গণের প্রবণতা দেখা যায় শাক্রসাঁহিত্য-রচনায়। 
রামায়ণ বা "রাঘবকীর্তন”১ মহাভারত, পুরাঁণ, ভাগবতাদি গ্রচ্থের ভাষা-অনুবাদেও 

অনেকে কুশলতা৷ দেখাঁইয়াছেন। শিব-ধর্ম-মনস। বা সত্যপীরের সাহিত্যেও ইহাদের 
অবদান সুপরিচিত । প্রস্তুত খণ্ডে মুদ্রিত “গুরুদক্ষিণ।”ং গ্রন্থের লেখক শঙ্কর *কুলচণ্ড।”"ৎ 
গ্রামনিবাসী 'শঙ্কর আচাধাঃ হইতে পারেন। প্রকাশিত গ্রন্থে ইহাকে পাছয়া- 

নিবাসী “কবিচন্দ্র' বলিয়। চালানো হইয়াছে । শঙ্করের রচনায় লগ্নী-ঙ্লোকাবলীর গ্রস্থনে 

শ্রীকষ্ণকীর্তনের পুরাঁনে। বীতির অনুবর্তন দেখা যাঁয়। শঙ্খাসৃরবধ-প্রসঙ্গে, অষ্টাদশ 

শতকের কবি দ্বিজ হরিদেবের '“দক্ষিণরায়-মঙ্গলে”ও বিধৃত পুরাণ-কাহিনীর সাঁজাত্য 
আছে। কবিচন্ধের রামায়ণ" হইতে “শিবরামের যুদ্ধ”৮ সম্ভবতঃ বটতলায় মুদ্রিত 
হইয়াছিল । ইহাঁর নামে “অঙ্গদ-রায়বাঁর৯ পুথিও আছে। মদনমোহন-বন্দনীয় ১ 
'জ্ীকবি শঙ্করের” ভনিতা৷ দেখা যাইবে । ইনি “পাহুয়া'-বাসী কবিচন্দ্র-- 'ব্রক্মাবতীর” 

সেবক। “একাদশী পীঁচালী'কাঁর১১ কবিচন্দ্রের উপাধি-_- মিশ্র । সম্ভবতঃ তিনি 

পপশিিিশি পাপী পিন 

১ জষ্টব্য পুথি-পরিচয় প্রথম খণ্ড, পৃষ্টা ২৪৫ ২ পৃষ্ঠা ৩৬-৪৩ 

৩ বর্ধমান জেলার ভাতাড় থানার ভীতাড়-রকের নিকটে 'কুলচণ্ডা নীমক গ্রাম আছে। ইহ! 

শঙ্করের বাঁসগ্রীম হইতে পাঁরে। অথবা, 'কুলচণ্ডা, 'বালাপ্তা' নামের অপপাঁঠ হওয়াও অসম্ভব নহে। 

৪ প্রীস্ুকুমার সেন, বাঙ্গীল! সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৬১৭ 
৫ “ভীগবতামৃত শ্রীপ্রীগোবিন্দমঙ্গল'-নীমে: মাথনলাল মুখোপাধ্যায় কতৃক প্রকাশিত (১৩৪১) 

গ্রন্থ দ্রষ্টব্য । 

৬ দ্রষ্টব্য সাহিত্যপ্রকাশিকা', চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫-১৭ 
৭ কলিকীত৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গীল। বিভীগের গবেষণ1-সহায়িক। শ্রীমতী পুষ্প দত্ত এমএ সম্প্রতি 

এখানে মদীয় তত্বাবধানে কবিচন্দ্রের রামায়ণের কতকগুলি পুথি দেখিয়া কাজ করিয়। গিয়াছেন। 
৮ পুষ্ঠ। ২৩৯-২৪৭ 

৯ পৃষ্ঠ] ৩৪৯, ৪৩১। পু'থি-পরিচয় ছিতীয় খণ্ড, ভূমিকা, পৃষ্ঠা! ৪, পাদটাকণ ৮ দ্রষ্টব্য । “রায়বার' শব্দটি 

সাওতাল-অধ্যুষিত অঞ্চলেই বিশেষভাবে প্রচলিত । মুল “রায়বারিচ+ বা রায়বার অষ্ট্িক শব্দ। 'রাঁয়বার' 
পদবী বীরভূমে প্রচলিত আছে, শুনিয়াছি। ইহারা ব্রাহ্মণ, পেশা! ঘটকালি । 'রায়'-দেবতা ঘটক-_বিবাহের 

সে বিবাহ, সমাজ হইতে কায়যোগ পর্যস্ত ঘটাইয়! তিনি “কায়বারের' অধিষ্ঠাতৃ দেবতা । মিশরে “রা হুর্ধদেব | 

ঘটক ব্রাক্গণগণ হুর্যোপাসক ও শীকম্বীপী । সেই ু ত্রে (রা+বরিচ.. ) “রায়বার-পরদবি আসিতে পারে 

কিনা বিবেচ্য । ১০ প্রশ্ঠ। ৩৬১ 

১১ জষ্টব্য পুঁখিশপরিচয় দ্বিতীয় থণ্ড, ভূমিকা, পৃষ্ঠ! ১২, পাদটীকা! ১১। মল্পভুমবাসিকূপেও ইহার 

উল্লেখ আছে। 



৭২ পু*থি-পরিচয় | 

মল্সভূমবাঁসী | মনে হয়, এই কবিচন্দ্র-গুচ্ছে গৌরীমঙ্গলকাঁর কবিচন্ত্র মিশ্রই প্রাচীনতম 
ব্যক্তি। পঞ্চদশ শতকে রচিত তাহার কাব্যকীত্তি ও আত্মপরিচয় আবিষ্কৃত 
হওয়ায় কবিচন্ত্র-সমহ্যার জট ছাড়ানে। মুস্কিল নহে বলিয়াই মনে করি। 

বৈষণব-সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন সমাঁহরণ এবারে অনেক হইয়াছে । ইহাদের কতক 
আনকোরা ; কিছু-বা নবরূপে দেখ। দিবে । পরিচিতদের বিষয়ে বিশেষ বলার নাই? 
অপরিচিতদেরও উল্লেখমাঁত্র করা হইতেছে । অপরিচিত গুচ্ছে গোপালভষ্ট দ।সের 
প্রেমরসকথা বা শ্রীরসম্গল,+ দৈবকীনন্দন কবিরাজের বৈষ্ণব অভিধান, রঘুনাঁথ 

দাসের যুল হইতে, অজ্ঞাত লেখকের অনুদিত মনঃশিক্ষা, গ্রিজ কবি চণ্তীর 
শ্রীকষ্ণমঙগল,& অজ্ঞাত নিবন্ধকারের শ্রীরূপ-সনাতন-সংবাদে স্মরণটাকা, বিশ্বস্তর 
দাঁসের স্চক বা শোঁচক,* হরিরাম দাসের ম্মরণমঙ্গল ও মনঃশিক্ষা-ভাঁষা," গোঁপীকৃষ। 
দাসের হরিনামকবচ ও কুঞ্জসেবা-নির্ণয়”৮ যুগলকিশোর ও ভুূবনের শ্রীরাঁধা কৃষণ- 

লীলার্ণব,* গোষ্টদাসের মহাঁপ্রভূমঙ্গল,১* দ্রীন কৃষ্ণদাঁসাঁদির শ্রীক্ষ্ণলীলাকীর্ভন১১ ও 
নরোতম দাসের স্বরূপকল্পতরু১ প্রধান । 

এতৎ্যতীত, বলরাম দাসের গুরুতত্বপার,১৩ গোবিন্দদাঁসের নিগমসার,১৪ কষ্তদাস- 

বিরচিত বুন্দাবনজ্ঞান,৯« বুন্দাঁবন দাসের বৈষ্ণবমাহাত্ম্য,১৬ কৃষ্দাস কবিরাজের 

শ্ীরঘুনাথদাঁদ-গুণলেশস্থচক,১৭ ইত্যাদি গ্রস্থের পরিচয়ও পূর্বে বিশেষ জানা ছিল ন|। 
অষ্টোত্তরশতনাঁম-রচয়িতা দ্বিজ হরিদাঁস১৮ শ্রীনিবাম আচার্ধের শিল্ত বা অন্থচর 

ছিলেন। যছুনন্দনের গোবিন্দলীলাম্বত১১» সম্ভবতঃ ১৮৫২-৫৩ খুষ্টাব্বে প্রথম ছাপা 

হইয়াছিল । আলোচ্য পুথিসমূহে নাঁমবৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। ঘনশ্তাম দাসের গোঁবিন্দ- 
রতিমধ্তরী২* ছুইবাঁর ছাপা হইয়াছে খপ্ডিতভাবে। লোচন দাসের মুদ্রিত আত্ম- 
কাহিনীঘ্ধয়ে কিছু নৃতন পাঠ» দেখা যাইবে । নরোত্তমের প্রেমভক্তিচন্িকা-২২ 
গ্রন্থের ভোজপুরী কয়থী ও ভগ্ন-বঙ্গাক্ষরে লিখিত প্রতিলিপি২২ সম্প্রতি সংগৃহীত 

১ পৃষ্ঠা ১৫৩ ২ পৃ ১৭৯ ৩ পৃ ১৮৯ ৪ পৃহ৭* ৫ পৃ২৯* ৬ পৃও*৮ 

ণ পৃ ৩১৬, ৩৯৭ ষ্ প্ ৩২৫ নি পৃ ৩৪৪ ১০ পু ৩৬৪ ১১ প্ ৩৮৫ 

১২ পৃষ্ঠা ৩৮৮ | এই গ্রন্থের খণ্ডিত পুথি বর্ধমান-সাহিত্যসভায়, এবং সম্পূর্ণ পুথি কলিকাতা 

বিশ্ববিগ্ঠালয়ে ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার কয়াল মহাশয়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহে আছে । 

১৩ পৃষ্ঠী ৩১। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমীর কয়াল-সংগ্রহে রক্ষিত ইহার দ্বিতীয় প্রতিলিপির তারিখ 

১১৭৪ সাল। 

১৪ পৃষ্ঠা ১০১ ১৫ পৃ ১৭৭ ১৬ পৃ৮২ ১৭ পৃ৮৭ ১৮ পৃ ১৯ পৃ ৪৩, ৪৬, ৪৭ 

২* পৃষ্ঠা ৪৫ | প্রষ্টব্য বেশীমাধব দে ও হরিদাস দাস সংস্করণ ২১ পৃষ্ঠা ৮৯-৯*, ৯১-৯২ 

২২ পৃষ্ঠ ১৫৩। ডাক্তার শ্রীমান্ সর্ধবন্ধু দে কতৃক রাচী জেলার তামাঢ় থানা-নিবাসী শ্রীসীভারাম 
সাহুর বাড়ী হইতে সংগৃহীত এবং মদীয় “পলীঞ্র'-সংগ্রহে সংরক্ষিত । 



ভূমিক! ৭২ 

হইয়াছে । বৈষব-অভিধানকাঁর টদবকীনন্দন কবিরজ৯ গোঁপাঁলবিজয়কাঁর 'ৈবকী- 
নন্দন পিংহ হইতে পাঁরেন। শ্রীকঞ্চমঙ্গলকার দ্বিজ কবি চণ্তীরৎ স্বতন্ত্র বৈষ্ণবপদ্দ অনেক 

পাওয়। গিয়াছে । এই গ্রন্থখানিৎ চণ্ডীদাস-সমন্যায় নঞর্থক আলোকপাত করিতে 
পারে। দ্বিজ কৰি চণ্ডীর পোষ্ট ছিলেন “বেতার; রাজা ছত্রসিংহ। রাঁজ। “ছত্রসিংহের: 

এই “বেতা” গড়বেতা+ কিংব। “টি করবেতা?” তাহ। স্থানীয়ভাবে অনুসন্ধান করা আবশ্তক। 

প্রীগৌরাঙ্গের আরতি গ্রন্থের কোন-কোনও অংশ পূর্বে অন্যত্র মুদ্রিত হইয়াছে। 
কড়চা-লেখক দ্বিজ কৃষ্তদাীস,* কবিরাঁজ গোস্বামী নহেন। কৃষ্ণদাঁস কবিরাজের স্বরূপ- 
বর্ণনের পুথিৎ অন্যত্রও« সংগৃহীত আছে। ১৮২ সংখ্যক চৈতন্যচরিতাম্থত গ্রন্থের 

পুরাতন প্রতিলিপিখানিতে আকবর শাহের মোহরের অধীন বঙ্গাব্দের (সনাব্ের ) 
উল্লেখ,» বাঙ্গাল। সন-সাঁলের উৎপত্তি-আলোচনায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । ২৩৮ সংখ্যায় 

বৈষ্ণব-কড়চাঁর খাতাখানি" মুল্যবান্। ২৪৪ সংখ্যায় পু'থিখানি “উপাসনা-পটলের' 
বৌধ করি প্রাচীনতম প্রতিলিপি*ু । ২৪৮ সংখ্যায় বৃন্দাবনদ্াসের আনন্দলহরী৯ 
গ্রশ্থখানি স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত হয় নাই। 

৩৩ সংখ্যক পু'খিখাঁনির পুষ্পিক1১০-অংশ বিশেষ মৃল্যবাঁন্। ১১৩৭ বঙ্গাবে অন্ু- 

লিখিত এই গ্রন্থের পুম্পিকাঁয়, অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদে লিপিকরদের ঘরোয়। 

আলাপন জীবন্ত হইয়া নাটকীয় রূপ ধারণ করিয়াছে । 
গোঁপালভট্র দাসের১১ “প্রেমরস-কথার+ বিষয়-_মান্ষভজন | বৈষ্ণব-কবির দৃষ্টিতে 

মানুষ-লক্ষণ : মাঁন্নষ সভাঁর বড় বেদবিধিপার, ধর্ম কর্ম নাহি তার নাহিক আচার১১। 

আলোচ্য কবি১৯ শ্রীখণ্ড-নিবাসী বৈদ্য বামগোপাঁল দাঁস হইতে পারেন । “বৃন্দাবন- 
জ্ঞানের, পু'থিতে বৃন্দাবনের ভৌগোলিক বর্ণনা, আছে। লেখক সম্ভবতঃ চৈতন্ত- 
চরিতাম্বতকার স্বয়ং । পুষ্পিকা-অংশ মুল্যবাঁন্। লিপিকাঁরিকা ও পুথির মালিক 

উভয়েই স্ত্রীলৌক১২ | ৭৩ সংখ্যক পুঁখির লিপি হইয়াছিল ১১৩৩ বঙ্গাবে। লিপিকর 

১. পৃষ্ঠ]! ১৭৪ 

২ পৃ২৭০% ২৭০-২৮১। শ্রীমতী ইলা ঘোষ এমএ এই বিষয়ে মদীয় তত্বাবধানে ধীসীস রচনা 

করিয়াছিলেন (১৯৫৫ )। 

৩ পৃ২৮১। শ্রীযুক্ত হরেকৃষণ সাহিত্যরত্ব সাহিত্যশন্্রী হীশয়ের উক্তি। ৪ পৃষ্ড 
৫ পৃ৩১০। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার কয়াল মহাশয়ের সংগ্রহে আছে। দ্রষ্টব্য বাঙ্গাল! সাহিত্যের 

ইতিহাস,শ্রীহকুমার সেন প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ ৪১৮-১৯ 
৬ পৃঙ৩৭৫ ৭ পৃ ৪০৪ ৮ পৃ৪*৭৮ ৯ পৃ ৪১৩ ১০ পৃ ৯২ 

৯১ পৃ ১৫৩ ১ পৃ ১৭৭-১৭৯ 



৪ পুখি-পরিচয় 

আনন্দীরাম দাঁস, লাঁলদাস বৈষ্ণব ঠাঁকুরের* আদর্শ হইতে 'প্রতিলিপি করিয়াছিলেন । 
«মোকা[ম] শ্রীশ্রীমন্দির', অনুমান হয়, বীরভূম জেলাঁর শ্রীপাট মুলুকের রামকানাই 
ঠাকুরের মন্দির। ৭৪ সংখ্যক পুঁথির লিপিকাঁল ১১৮৫ বঙ্গাবৰ। লিপিকর 
বাঞ্ছারাঁম দাস, পাঠক রাধারমণ ঘোষ। উভয়ের সাঁকিম বাঁতিকাঁর । ইহাদের আদর্শ 

পুঁথি ছিল শ্রীযুৎ বিশ্বস্তর ঠাকুর* মহাঁশয়ের। ইনি স্থপ্রসিদ্ধ মুলুক শ্রীপাটের বৈষ্ণব 
কবি বিশ্বস্তর বলিয়। মনে করি। ইহাদের কুলজী সম্প্রতি আমার হাতে আসিয়াছে । 

মহাপ্রতুমঙগলে'র বন্দনা-অংশ৭ মৃল্যবান্। ইহাতে স্থানীয় কবি মুকুন্দরাম, ঘনরাঁম ও 
প্রাচীন নগর বিজয়গঞ্জের উল্লেখ লক্ষণীয়। এই “বিজয়গঞ্জ সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতকে 

রামপালের সামস্ত নরপতি «বিজয়রাঁজের' প্রতিঠিত* । 
ক্ষণদাগীতচিস্তীমণিৎ বা পদাম্বতসমুদ্রের মুদ্রিত অংশগুলির কষ্টিপাথরে পূর্বপ্রকা- 

শিত গ্রস্থগুলির পাঁঠ-পাঁঠাস্তর যাচাই করিলেই মুক্রিত গ্রন্থের ভুলচুক ধরা পড়িবে । 
অপরিচিত পদীবলীকাঁরদের রচনার মধ্যে লালনের* ব্রজভাষাঁর পদাঁবলী, তুলসীদাসের 
ও অজ্ঞাত-ভনিতার” দোহাঁবলী অন্ততম। ৫৬ সংখ্যক পুঘিতে গোবিন্দদাসের 
পদসংগ্রহথানিন স্বতন্ত্র মর্যাদায় মুদ্রিত হওয়া উচিত। ইহার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য 
হইতেছে, ২২২ সংখ্যক পদে “প্রতীপআদিত্য'-নামযুক্ত একটি মূল্যবান ভনিতা। ইহা! 
হইতে গোবিন্দদীসের কালজ্ঞাপক এতিহাঁসিক ইঙ্গিত পাওয়া যাঁয়। বারভূঞাঁর 
অন্ততম “প্রতাপআদিত্য” ও পূর্ব পদে “রায় চম্পতি”__এই উভয়ের উল্লেখঃ কবির সময়- 

নির্ূপণের বিশিষ্ট ছোঁড়ান। প্রতাঁপাদিত্যের জীবৎকাল গণনা! করিলে, গোবিন্দদাস 
কৰিরাজ ষোড়শ শতকের শেষার্ধ হইতে সপ্তদশ শতকের প্রথম দশক পর্যস্ত জীবিত 

ছিলেন, বলা যাইতে পারে । পদাবলীকারদের মধ্যে বিশ্বস্তর ঠাকুর,১* কাঙ্গাল অটল১১ 
প্রভৃতি আরও অনেকে আছেন। ১৯১ সংখ্যায় পাতড়াঁখানি১* শ্রীকষ্ণকীর্তনের 

১ পৃ ১৮৪ 

২ পু ১৮৯ 

৩ মুলুক শ্রীপাটের সেবাইত গৌসাই ঠীকুর শ্রীযুক্ত ছূর্গাপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্টে প্রাপ্ত । 
ইহার! প্রীচৈতন্ত-মহা প্রভুর পার্ধদ্ ধনঞ্জয় পণ্ডিতের কনিষ্ঠ সহোদর ও শিল্প সঞ্জয়ের বংশধর । 

৪ পৃ৩৬৪। দ্রষ্টব্য বিশেষ আলোচনা মদীয় ধারাবাহিক প্রবন্ধ : :দক্ষিণ রাঁটে নুপ্রাচীন ধতিহোর 
সন্ধান (বধগান বাণী, বধগীন ৩১-৮-১৯৬২ ) এবং প্রত্কুয়মান প্রবন্ধ : “নিপ্রীবলীর বিজয়রাজের নলে-বিজয়- 

গাঞ্জে মুকুন্দরাম-শিবরামের যোগনুত্র' | 
€ পৃ পু ৬ পৃ ১২৫ পৃ ৩৭৭ ৮ পৃ১১২ ৯ পৃ ১১৩-১২৫ 

১৯ পৃ ৩৫২ ১১ পৃ ৩৯৩ ১২ পু ৩৮০ 



ভূমিকা ৭ 

ইঙ্গিতময়। ১৯২ সংখ্যায় চশ্তীবাসের পদগুলি১ চণ্তীদাস-সমস্ায়১ আরও অনাবশ্ঠক 
জট লাগাইতে পারে। 

প্রস্তত খণ্ডে অনেকগুলি পুরানো গান উদ্ধার কর। হইয়াছে । তন্ধ্যে কয়েকটির 

১ পৃ৩৮১-৮১। গত ৮-৪-১৯৬২ তারিখে শ্রীযুক্ত বন্ধুদাস উপাধ্যায় মহীশয়ের যৌগাষোগে বীরভূম 

জেলার চণ্ডীদাস-নানুর ও কীর্ণাহার গ্রাম পরিদর্শন করিবার সুযৌগ ঘটিয়াছিল। নবাবিদ্ুত পুথি ও 

প্রত্ুতত্বগত তথ্যাবলীর উপর নির্ভর করিয়! সম্প্রতি চণ্তীদাস-সমস্তায় বলিবার মতো কিছু কথ। জমিয়াছে ।-_ 

'ভীবচক্ত্রিকা' ও কাব্যপ্রকাশের ধ্বনি-প্রকরণের টাকা-_“দীপিকা'-কার কেতুগ্রীমবাসী '্রীভগবচ্চরণারবিদ্দ 

মধুত্রত' শ্রীচণ্ডীদান আবিষ্কৃত হইয়াছেন (দ্রষ্টব্য বিশ্বকৌধ, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৮; বাঙ্গাল সাহিত্যের ইতিহাস 

প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণ, ডক্টর শ্রীন্ুকুমীর সেন, পৃষ্ঠ ১৬৬-১৬৯ )। বিশ্বভারতীতে রক্ষিত একথানি 

থণ্ডিত পুথি (দ্রষ্টব্য পুঁথি-পরিচয়, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩২ ) আছে-_প্রাকৃত [পাদ] দীপিকা" । ইহা 

সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের টাকা । লেখক-_শ্রীচণ্ডী দেবশমা। ইনি সভাকর-কুলোন্তব। নান প্রমাণ 

বলে, ইহীকে পূর্ব-আবিষ্কত চণ্তীদান হইতে অভিন্ন ব্যত্তি বলিয়াই মনে হইতেছে । 'দীপিকা-কার 

প্রীচণ্ডী দেবশর্ম ব্যাকরণের টীকা রচন1 করিয়াছিলেন-__“কৃষ্ণখ্যং পরমাজ্ীনং তরীয় গ্রীতিহেতবে' অর্থাৎ 

পরমাস্মা কৃষ্ণের গ্রীতির নিমিত্ত ৷ সুতরাং, এই চণ্ডীদাস ছিলেন পরম বৈষ্ণব ।__( কলিকাঁত। বিশ্ববিষ্ভালয়ের 

রিসার্চ ফেলো শ্রীযুক্ত সত্যরগ্রন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্তে এই তথ্যটি পাইয়াছি )। 

মূল সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ-রচয়িতা ক্রমদীশ্বর নিজেকে পপূর্বগ্রীমবাসী বলিয়াছেন। বিশ্ভারতীর 

আবিষ্কৃত দ্বিজ চণ্তীদাস-বিষয়ক ১১৮২ বঙ্গান্ধে অনুলিখিত একটি পাতড়ায় (পু থি-পরিচয়, প্রথম খণ্ড, 
পৃষ্ঠা ১৭১) জনৈক “কবি দ্বিজ চগ্ডিদাস'কে 'পূর্বেগ্রীমেতে ছিল বল। হইয়াছে। :এই পপূর্বেগ্রীম' 

লিপিকরের নিবাস “নালোরি', 'নীনোরি' বা নানুর হইতে পারে। আবার কোনও পপর্বগ্রীমকেও 
বুধবীইতে পারে। অষ্টাদশ শতকের এই পাতড়ামতে, দ্বিজ চণ্ডীদাস “বিশালাক্ষীর, পূজক, 'রমণীর' 

কৃপাত্প্রাপ্ত, পয়ার গ্রন্থ-রচক এবং 'করিন্নীহার' গ্রামে তাহার “নির্যাস” হইয়াছিল। পাঁতড়া-প্রোক্ত 

পূর্বগ্রীম কেতুগ্রীম হইতে পাঁরে। এবং 'ভাবচন্দ্রিকাঁকার চণ্তীদ্ামের সহিত শ্রীকৃষ্ণকীত্ন'কার বা 

প্রাচীনতম পদাবঙ্গী-রচয়িতা। চণ্তীদীসের কোনও যৌগস্থত্র থাকাও অসম্ভব নহে। “সভাকর-কুলোস্তব' 

দ্বিজ কবি চণ্ডী, ভট্টাচার্য ক্রমদরীশ্বরের উত্তরপুরুষ হইতে পারেন। 

নানুর গ্রীমে “ণ্তীদাস মীউ নামক স্তূপ-খননের ষে রিপৌট” প্রকাশিত হইয়াছে (ভষ্টব্য 109 05105865 

ঢ:৪519ল, 51:01), 1950 ) তাহার ভিত্তিতে, এবং পারিপা্থিক প্রত্বতান্তবিক ও ভাষাতাত্বিক নিদর্শনসমূহ 

পুজ্বীনুপুঙ্খররপে আলোচন। করিয়। আমার ধারণ! হইতেছে, অজয়-উপত্যকায় অনিচ্ছিন্ন সুপ্রাচীন এঁতিহা- 
পরম্পরায় নানুর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়। আছে। “চণ্তীদাস মাউণ্ডে আবিদ্ৃত প্রত্বনিদর্শন- 

গুলির মধ্যে কয়েকটির বয়স মৌর্য-শুঙ্গ যুগের বলিয়! চিহ্নিত কর! হইয়াছে। কিন্তু এখানে এখনও 
নিম্নতর স্তরের খননকার্য সম্পূর্ণ কর! হয় নাই। 

এই পরিপ্রেক্ষিতে, বর্তমীন নানুরে মৎকরতৃি সম্প্রতি আবিষ্কৃত 'হাঁজরাপোতা' নামক ছুইটি স্ুপের 
পূর্ণ পরিচয়, ও পূর্বপরিচিত “নলগড়ে'-স্পের নলরাজার প্রবাদ অন্বীকীর কর! "চলিবে না। স্তৃপময় নানুর- 

( বাঁ 'নালোরি' / নলপুরী ) অঞ্চলের কিংব্তীর রাজ। 'নল', কোন্ 'নলনৈষিধ” কে জানে? হয়তো-বা, এই 



থ পুথি-পরিচয় 

লেখক খ্যাতনামা এবং কয়েকজন অজ্ঞাতপূর্ব। শ্ররামগ্রসাদ১ বা কমলাকাস্ত- 
ভনিতাযুক্ত পদগুলি নৃতন বা নূতনপাঠ-সম্বলিত। গোপীমোহন,ও বাঁমকাস্ত,ঃ 
ছিজ নবচন্ত্র,ধ দিজ ছকু,* ছিজ পাঁচু," পদ্ম,৮ হজ মগন,*৯ গোপীনাথ,১* দ্বিজ 
হরিনাঁথ,১৯ ছুর্গাপ্রসাদ১৯২ ছিজরাঁজ১০ ও বাঞ্ছারাম১৪-নামাঙ্কিত সঙ্গীতগুচ্ছের 
অধিকাংশই নূতন আবিষারের দাবী রাখে । অজ্ঞাত-ভনিতার১* সঙ্গীতগুলিও 
সমপর্যায়ের। গিরিসংবাদ*৬-গ্রস্থ আগমনী-গানের বৃহত্তর কাব্যপ্ধপ। 

প্রবাদপরম্পরা এখানকার মৌর্য-গুঙ্গযুগের আরও সহস্রাব্ৰ পূর্বের অজ্ঞাতপরিচয় আদি বাঙ্গালী প্রোটো- 

অষ্রাল বা কিরাত উপনিবেশের প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে । 
বাঙ্গালা মন্ত্রের বিষবিনাশিনী 'হাড়িঝি চণ্ডী” সম্ভবতঃ শবর 'হাজরা' হাঁড়ীদের কুলদেবী ৷ “ডোন্বচাণ্ডীলী' 

(স্«শাবরোৎসব | তু. 'চোয়াড়ী-চগালী দক্ষিণ রা । ইহার অর্থ-ব্যত্যয়ে-_গালাগালি )-- তাহার পূজার 

অঙ্গ। মুচি বা রোহিতাঁশদের সাঁস্কেতিক ভাষায়, তেমাথা-মৌড়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'বীন্ুলী', মনে হয়, 

ইহারই প্রকারভেদ । 'বাঁনলী'_“মুচিমাগী' নিত্যামনসীর সহচরী ৷ ধর্ম-তিহো 'বাঁসলী' চামুণ্ড+ ও 
“বিশালাক্ষী” ত্রিরূপ। যোগ্িনী | চণ্তীদাস সম্ভবতঃ এই “রমণী” বা 'নৈ-রামণি' বা 'রামূমাণি'র 'কৃপাসপ্রাপ্ত। 

এই অঞ্চলে আমরণ দশম হইতে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত স্ুপ্রতিষিত স্থানীয় 'পাত্ভূমি'-বিহীর-নির্গত বৌদ্ধ- 
প্রভাবের সন্ধান পাইয়াছি (দ্রষ্টব্য শারদীয় 'বর্ধমীন' ১৩৬৮ )। নানুর-কীর্ণাহার হইতে কিছুদূর দক্ষিণে 

তান্ত্রিক যোগা্া-পীঠ ক্ষীরগ্রীম এবং তাহার পূর্বদিকে কেতুগ্রীম। এই স্থানসমূহ অজয়-উপত্যকার অন্তভূক্ত। 
স্থানসানিধ্যহেতু, কেতুগ্রীমনিবানী বৈধব ও দ্বিজোতম মুল চণ্তীদাসের নামের সহিত সাদৃষ্ঠযুক্ত, হয়তো 
কোনও 'রজকীকুল'-সাঁধক তখাকখিত চণ্ডীদাসের নামের গোলযোগ ঘটিয়া, থাকিবে, পরবর্তীকালে বৌদ্ধ 
সহজিয়। প্লীবনের ডামাডৌলে । অথবা, সম্ভবতঃ কাহারও সহিত গুরুশিষ্য-সম্পর্কহেতু কেতুগ্রামের চণ্তীদাস, 
নানুরে আসিয়। বসবাস করিয়। থাকিবেন । শেষ বয়সে ভীহার কীর্ণহীর-বীসও অসম্ভব নহে। যাহাই 

হউক, মনে হয়, “চণ্তীর দাস এই নাম বা উপাধির অন্তরালে, কেতুগ্রীম নানুর কীর্ণাহীর ইছাইগড় 
ছাতন1 বেতা ইত্যাদি স্থানের খ্যাত অখ্যাত উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট স্ুবহু বিস্মৃত কবির রচনাবলী 'চণ্ডীদাস' 

বা চণ্ডীদাস-গোঠীর নীম-ভনিতায়:কালে কালে প্রচারিত হইতেছে । “ভর্তী চণ্ডীদাস” নীমে এই “ত্তীদাস- 

ফ্যাশন” ওড়িস্তাতেও গিয়। পৌছিয়াছে। (ডক্টর শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন প্টনায়ক সম্প্রতি 'ভণ্তী চণ্ীদাস'- 

ভনিতীয় “সংকীতন উজ্দ্বল' নামক একথা নি পুঁথি তিগিরিআর (প্রাচীন গড়জাত) অন্তর্গত নৃুআপাঁটণ। 

গ্রীম হইতে আবির করিয়াছেন। পু'খিখাঁনির মালিক ছিলেন ওখানকার সরাক ( জৈন শ্রাবক ) -গণ ; 

তাহাদের আদি.নিবাস ছিল পশ্চিমবঙ্গের বীকুড়া-বিষুপুরে )।-_ বিস্তৃত আলোচনার জন্য ভ্রষ্টব্য মদীয় 

প্রবন্ধ : “চণ্তীদ্বাস-সমস্তা-সমাঁধানের ইঙ্গিত ও এতিহাময় নানুর' । 
১ পৃষ্ঠা২১ ২ পৃ১৬,১৭৩৪১ ৩ পৃ১৬ ৪ পৃ১৭ ৫ পৃ১৮ ৬ পৃ২ৎ ৭ পৃ 

৮ পৃ২১ ৯ পৃ২১ ১০ পৃ২ ১১ পৃও৪৩ ১২ পৃ৩৪৩ ১৩ পৃও৭* ১৪ পু ৩৭০ 

১৫ পৃ ১৬১১৮, ১৯১ ২৪, ৩৪৩, ৩৫৬, ৩৬১, ৩৭৭, ৩৭৯, ৩৯৩ 

১৬ পৃষ্ঠা ২৫ ৷ দ্রষ্টব্য মদীয় প্রবন্ধ ঃ “দ্বিজ গৌলোৌকচন্দ্রের গিরি-সংবাদ' (শারদীয় আনন্ববাজার 
গত্রিক॥ ১৩৫৫ )] 



কমিক! 
'ণিরগ্রামের আগ্যাপীঠের দেখ ঘোগাগ্যার বন্দনায্স* প্রাচীন সংস্কৃতি-বিপর্যদের 

ক্থবছ আভাস আত্মগোপন করিয়া আছে। রাজবল্পভী,* সারদা, গণেশ;২ 
পঞ্চানন, মদনমোহনঃ৭ গঙ্গা,* লক্ষ্মী,» সরস্বতী* ও বৈষব৯*-বদ্দনাগুলি বিচ্ছিন্ন 
নছে। বৃহত্তর গ্রস্থাবলীর বদনাংশ। অন্ত মজল-গ্রস্থাদির মধ্যে “অনদামহ্ছলেন্' নাম 
কালীব্রত'১১ পাশুয়! গেল । বলরাম কবিশেখবের “কালিকামঙ্গল”-গ্রস্থের উল্লেখযোগ্য 

পাঠাস্তর১২ মিলিয়াছে। চগণ্ভীমঙ্গজল-প্রসঙ্গে মূুন্দরামেধ খণ্ডিত আত্মকাহিনীটিতে 
কিছু পাঠবৈচিত্র্য১৩ আছে । উপরত্ত, এই "আত্মকাহিনী? 'গণেশ-বন্দনা'র আগে 
আছে; এবং আত্মকাহিনীর শেষে, “আদি পাল! সাঙ্গ_এইন্ধপ লেখা হইয়াছে। এই 
উপস্থাপন! দেখিস মনে হয়ঃ 'আত্মকাছিনী”-অংশ সমগ্র চণ্ীকাব্য-রচলার পরে লেখা 
হইয়াছিল ও দেবধণ্ড ব| “আদি পালা* গৌবীমঙ্গজল-গাথার প্রারন্তে সংযোজিত ছিল; 
এবং 'গৌরীমঙ্গল" মুকুন্দরাম১৪ সম্ভবতঃ দামিন্তায়১ও বসিয়! লিখিম়্াছিলেন।২৮সংখ্যায় 
চস্তীমঙ্গলের “অষ্টমঙ্গলার'১« ও অন্য অংশের ভালে! পাঠ দেখা যাইবে । মনসামজলেযও 
কিছু কিছু নৃতন পাঠ১৬ সংযোজন কর! হইয়াছে। রূপরামের ধর্মমঙ্গলের কয়েকখানি 
নৃতন পুঁথি," এই খণ্ডে স্থানলাঁভ করিল। ছুর্গারামের১৮ও *য়ালদাসের১১ “পঞ্চানন- 
মঙ্গলের" পূর্বে অপ্রাপ্ত পত্রগুলি এই খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে । উপরস্ত, বল্পত, ছি 

বামেশখর, শঙ্কর ও ক্কণের ভনিতাধুক্ত একথানি অভিনব “পঞ্চানন মঙ্গল? এই খণ্ডে 

পাওয়। যাইবে*। এইরূপ বিচিত্র ধরণের গ্রন্থ গায়নদের সংকলন বলিয়। অনুমান 

হয়। শীতলামঙ্গলের পুথিগুলিং১ মুল্যবান্। কবি কর্ণের ও কবিবল্পভের কোনও- 
কোন সত্যপীর-পাঁলার ( যেমন, মর্দগাজী-পাঁল। ) বিশেষ সাদৃশ্য আছে; এবং 

উভয়েই নিজেকে 'গোপীনাথের সুত* বলিয়াছেন । গোপীনাথ২২ ও গে।পাল২ত একই 

ব্যক্তি হইতে পারেন। ৯৯ সংখ্যক পুঁথিতে “বিরাটরাজার পালা এই নামে২* 
নিত্যানন্দেরও অমুক্রিত একটি পালা আছে। যাছুনাথের ও যোগী কৃষ্ণদাসের 

১ পৃষ্ঠা ২১৭ হ পু'থি-পরিচয়, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠ ১৩৩-৩৫ ৩ পৃ২১৯, ৩৩৯ ৪ পৃঙ০৭ 

€ পৃ ১৫,৩৩৯ ৬ পৃ১০৩ ৭ পৃ ৩৬১,৪১৩ ৮ পৃ ৩৫৪,৩৭১ ৯ পৃ ৩০৬, ৩৩৯ 

১৩ পৃ ১৮০ ৬৬ পৃ ৩৩৯ 

১২ পৃ ৩৩৫-৩৯। কলিকাত! বিশ্ববিদ্ভালয়ের শ্রীপ্রফুলচন্দ্র পাল এমএ সংশিষ্ট পৃথিগুলির প্রকৃত 

পাঠ-পাঠীস্তর কিছু কিছু মিলাইয়। লইয়া গিয়াছেন। ১৩ পৃ ৭৫-৭৬ 
১৪ দামিন্তানিবাসী মুকুন্দরাম কবিকক্কণের বর্তমীন বংশধর সাবর্ণগোত্রীয় ভটাচীর্ষগণেরও ইহা! 

বিশ্বাস। ১৫ পৃ ৭৬৭৮ ১৬ পৃ ১৯৩-৯৯) ৩৪৭-৩৫৯ ১৭ পৃ ৪৩৫-৩৬ ১৮ পৃ ১*৩ 

১৯ পৃ ১৪ ২* পৃ৪১৪ ২১ পৃ২৫৪-৭* ২২ পৃ২ঃ৭ ২৩ পৃ২৬০ ২৪ পৃ ২৬১ 

৩ 
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হাঁরাঁনে। পাতাখাঁনি১ মিলিয়াছে ; ইহাতে মুত্রিত গ্রন্থের খণ্ডিত বিশেষ অংশ, সম্পূর্ণ 
হইল। হরিদেবের গ্রস্থাবলীর কয়েকখানি পাতাও খুঁজিয়। পাওয়ার ফলে, মুদ্রিত 

্রস্থখানিঃ পূর্ণতর হইয়াছে । 
রামায়ণ, মহাভারত, সত্যপীর-পাঁচালী" ইত্যাদির টি -খাঁড়াতেও 

নৃতন আস্বাদ পাঁওয়। ঘাইবে। বাঙ্গাঁলায় অনূদিত সেকালের গন্যের” নমুনা, গুরুত্বপূর্ণ 
দলিলদত্ত* ও বিষবিনাশন বাঙ্গাল! মন্তরগুলির১* পু*থিসমুহেরও বৈশিষ্ট্য অনেক । 

বাঙ্গালা-সাহিত্যে “কৃত্তিবাস” একাধিক আছেন। কৃত্তিবান ও তশ্ত কবিকৃতি 

ঘোলাইয়া সমস্যাও ঘোঁরাঁলো৷ হইয়া উঠিয়াছে। তবে ইহাঁও ঠিক, বিচক্ষণ ও বাপক 
সন্ধান-সাঁপক্ষে এই সমস্যার সমাঁধাঁন অনায়াসেই করা যাইতে পাঁরে। গু” ১১ বা “উগ্রণ১ 
দেবী যোগাগ্ার১* বন্দন1১৩-র্চয়িতা 'রুতিবাস” পঞ্চদশ শতকের লোক কিনা, বিচারের 

বিষয় হইলেও, এই বচনাঁর তথ্য৯* আলোচন! করিলে, ইহা ষে পঞ্চদশ শতকেরও 
অনেক পূর্বের এতিহাঁসিক ঘটনাবলীর সহিত জড়াইয়৷ আঁছেঃ তাহাঁতে সন্দেহ থাকে 
না। কৃত্তিবাঁসের ভন্তাঁয় *গুরুদক্ষিণাঁর পুথি অন্যত্র, সংগৃহীত হইয়াছে । ৯* 
খ্যক রচনাঁটি১৬ কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীর উপর কিছু আলোকপাত করে। 

অস্ততঃপক্ষে, ইহাতে কত্তিবাঁসের সহোঁদর-সমস্যাঁর “ভুল সিদ্ধাস্ত'-এর জড়১৭ মরিবে, 

তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; কারণ আমরা দেখিতেছি-_- কৃত্তিবাসেরা যূলেই 
“ছয় সহোদর' নহেন$ “চারি সহদদর১৮-মাত্র। ৯২ সংখ্যক পুথির১৯ গ্রন্থকর্তৃত্ব-নিকপণের 

প্রয়োজন আছে। ৯৩ সংখ্যায় দেখ। যাইবে, “জৈমিনি ভারত, হইতে বামায়ণের 
উত্তরকাণ্ড অন্ুবাঁদৎ০ করিয়াছিলেন কেশব মিত্র। বিশ্বভারতী সম্প্রতি ইহার দ্বিতীয় 

১ পৃষ্ঠা ৪০৭ ২ সাহিত্যপ্রকীশিকা, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩*। এতৎসম্পর্কে মদীয় সাম্প্রতিক প্রবন্ধ 

্টব্য : “সপ্তদশ শতকের ধর্মপুরীণে বধ মীন-রাঁজবংশের গৌরবকাহিনী” (শারদীয় 'রাঙামাটা, বধমান 
১৩৬৯, পৃ ১-৮)। ৩ পু ৪০৫,৪০৬ ৪ সাহিত্যপ্রকশিক চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭২ ৫ পৃ ৪৪৬-৪৭ 

৬ পৃ ৪৪১-৪৫ ৭ পৃ ৪৪৮-৪৯ ৮ পূ ৩৮৩, ৩৮৪, ৩৯৫ ৯ পৃ ৩৪০-১, ৪১১-১২ ১* পৃ ৪৩৯ 

১১ দ্রষ্টব্য “রামচরিত, ( ডক্টর শ্রীরীধাগোবিন্দ বসাক-সম্পীদিত ), পৃ ৪২-৩ 

১২ দক্ষিণরাঁটে বর্তমীন 'উগ্র' বা 'আগরি'-জীতির কুলদেবী ১৩ পুঁখি-পরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় 

খণ্ড দ্রষ্টধ্য ১৪ পু'খি-পরিচয়, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৩-৩৫ ১৫ সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমীর কয়াল 

১৬ পৃ২১৭-১৮ ১৭ দ্রষ্টব্য বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহীস, শ্রীন্ুকুমীর সেন, প্রথম খণ্ড, ছিতীয় 

সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৯৫. ১৮ পৃ২১৮ ১৯ পৃ ২২০২১ 

২, পৃ২২১-২৩৮। শ্রীমতী মণিকা। ভট্টাচার্য এম্-এ, বি-এড ২এই বিষয়ে মদীয় তত্বাবধানে হুলনাহক 

থীসীস রচনা করিয়াছিলেন ( ১৯৫৭ )। 



ভূমিকা ৭৫ 

প্রতিলিপি১ সংগ্রহ করিয়াছেন । কবিচন্দ্রের ভনিতাঁয় রামায়ণ, বিশেষ সতর্কতার 
সহিত আলোচিত হওয়া উচিত। দ্বিজ লক্ষ্পণের রামায়ণের কিছু নৃতন পাঁলাৎ মুদ্রিত 
হইল। “কাণ্ড ও “খণ্ড-ভেদে ইহার উপস্থাপনাতেত বহির্বঙীয় বৈশিষ্ট্য আছে। 

লক্ষণের গ্রন্থঃ দশরথকে বালির পিগু-প্রদানি পর্যস্ত অংশ, ছাপ হইয়াছিল। “পরিশিষ্ট, 

কৃততিবাস ও দ্বিজ কবিচন্দ্রের রামায়ণে১ ভনিত| ও পুম্পিকাসমূহ॥ লক্ষণীয়। ২০১ 

সংখ্যক পুঁথিতে কৃত্তিবাস ও মধুকঞ্ঠের রাঁমায়ণের “উত্তরাকাণ্ডে; রূপরামের৫ ভনিতা৷ 

প্রযুক্ত হইয়াছে । ইহা অবগ্ঠই রূপরামেরই জনপ্রিয়তার পরিচায়ক। মুদ্রিত স্থচী* 
মূল্যবান্। ২২৬ সংখ্যক কৃত্তিবাঁসী রামায়ণে রাঁগ-রাঁগিণীর উল্লেখ" আছে। ইহা! 
প্রাচীনতাঁর লক্ষণ । 

৭৮-৮৫ সংখ্যায় বস্থ কুষ্ণানন্দের” মহাভারত । এগুলি শাস্তিপর্বের পু'খি। 
ভনিতায় কাশীরাঁমের রচনাশৈলীর মিশ্রণ দেখ। যায় ।-_ “শ্রুতমাঁত্র কহি আমি রচিয়। 
পয়ার ইত্যাদি অংশ৯ লক্ষণীয় । গল্পাংশেও অনেক মিল আছে। মহাভারতকাঁর ছ্বিজ 
কবিচন্ত্র ও গৌরীমঙগলকার মিশ্র কবিচন্ত্র, ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়। ১৫৩-৫৪ ও 
২১৮-২২২ সংখ্যায় মুদ্রিত মহাভারতের পুণ্পিকাঁসমূহ১* নানা দিক্ দিয়! গুরুত্বপূর্ণ । 

“পীর-কীর্তন”-সাহিত্যের মধোও অনেক নৃতন কবির দর্শন মিলিবে। হরেরুষ্ণদাস 
চক্রবর্তীর১১ পীরমঙ্গল শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয় সংগ্রহ করিয়াঁছেন। বাঁমভদ্র১২ 

ও দ্বিজ রাঁমপ্রসাঁদের১০ ভাঁলে৷ পাঠাস্তর মিলিয়াছে। ১০৭ সংখ্যায় বল্লভদাসের 
সত্যপীর পালাটি১* “মনোহর ফ্লাসিয়ারা” পাল! হইতে পারে । খোঁকনরাঁম দাঁস১« নৃতন 
আমদানী । অযোধ্যারাঁমের সত্যনারায়ণের পুঁথিখানি ১৬ দক্ষিণ চবিবশ পরগণ| হইতে 

সংগৃহীত১৭। বাঁণিজ্যযাত্রীপথের বর্ণনার ভৌগোলিক ও প্রতত্বতিহাসিক মূল্য 
অপরিসীম। গ্রন্থরচনাঁকাঁল ১০৪৮ শকাঁব বা ১৭২৬ খৃষ্টা্ব | 

বিবিধ-শীর্ষকে অনেক মুল্যবান্ পুঁথির সন্ধান দেওয়া হইল। কাহ্ছদাসের আত্ম- 
কাহিনীতে১৮ লেখকের বৈষুবোচিত বিনয়ের সহিত লঙ্জিত অপবাঁধীর অন্তরের আকুতি 

মিলিত হইয়া বাস্তব ও কুশলী পাগ্িতোর ছোঁব, লাগিয়াছে । ভবানী মিত্র১* ও 
ভুবনের২* আরা এবং অজ্ঞাতের অষ্টশব্দী২১ নৃতন। খনার২২ ব্যক্তিত্ব শুভস্করের অন্রূপ | 

১. অংশ্রাহক স্রীযুক্ত অক্ষযকুমীর করাল ২ পৃ ৪৪৬৪৭ ৩ পৃ ২৪৯ ৪ পৃ ৩৪৭, ৩৪৯৫৮ 
৩৭৩-৭৪। ৩৮২-৮৪ ৫ পৃঙ৩৮৩ ৬ পৃ ৩৮৩-৮৪ ৭ পৃ ৪8০১ ৮ পৃ ১৯৯-২১৪ ৯ পৃ ২১৯ 

১০ পৃ ৩৬০, ৩৯৮-৯৯ ১১ পৃ১৪১ ১২ পৃঙ০৩, ৩৪০,৩৪২ ১৩ পৃ ৩৪ ১৪ পরও 

১৫ পৃঙ৫১ ১৬ পৃও৯৬ ১৭ সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত মহাশয় ১৮ পৃ ১৯ পৃঃ 
২০৭ পৃ৩৯৫ ২১ পৃ ৪১৮ ২২ পৃ ১৩,৩৭৬ 



৩ পুঁথি-পরিচয় 

“গান বা একারগীঠের তত্ব" পুঁথির শেঘাংশে, প্রবাহিত সরস্বতী নদীর বর্ণন১ আছে। 

গ্ন্কাচবিত্রৎ কোনও অপ্রাপ্ত গ্রন্থের অংশবিশেষ । ২৯ সংখ্যায় বৈদ্ক গ্রন্থের নামত 
পূর্বে জানা ছিল না । বর্ধমানাধিপতি তেজচন্দ্র বাহাঁছুরের* রাজ্যকালে কবি গঙ্গ?- 

কিশোর এই গ্রন্থ রচনা করেন। তাহার নিবা ছিল গঙ্গাতীরের বহড়া। গ্রামে ; 
জাতিতে ত্রাক্ষণ। ৩১ সংখ্যাক় ব্রজমৌহনের ছড়া৪। ইহা সেকালের ঘরোয়। রমিকতার 

ও গ্রামীণ রীতিনীতির বিশেষ আভাসযুক্ত। গ্রামজীবনের সহজ সাহিত্যিক আলেখ্য" 

কূপেও ইহার মূল্য অনেক। দেহতত্বের নিবন্ধখাঁনিৎ নাথযোগের দর্শন-পদ্ধতির 
দৃষ্টিতে আলোচ্য । বাঙ্গাল। পুরাতন গগ্যেরও দুর্লভ নিদর্শন* মিলিয়াছে অনেক। 

৬৪ সংখ্যায় দ্িগবন্দনার* পুঁথিগানি নান। দিক্ দিয়! গ্ররুত্বপূর্ণ। পুঁথি-পরিচয় 

্রস্থমালায়” মুদ্রিত দিগবন্দনার অহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। এই বন্দনায় 
উন্ধিখিত দেবস্থানসমূহের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও এতিহাঁসিক বর্ণনানিচয়ের স্বতন্ত্রতাঁবে 
আলোচন] হওয়| দরকার ৷ বানের কবিতাটির» ইংবাজ-অধ্যুষিত সেকালের কলি- 
কাতার এঁতিহাঁসিক চিত্ররূপে মুল্য আছে। বাঁণীকণ্ঠের মোহমোচন১০ খণ্ডিত পুঁথি। 
রামকিশোর শিরোমণির যোগচিস্তামণি গ্রস্থ,১ এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহ দীননাথ 
এশাক প্রভৃতির রচিত যোগীর গান১* গোর্খ-বিজয় গ্রন্থের পৰিশিষ্টরূপে পূর্বে মুদ্রিত১৩ 
হইয়াছে । ৯৭ সংখ্যায় প্রাণবল্লভের পু'থিখানি ১১৩৭ বঙ্গাব্দের প্রতিলিপি১৪। ইহ! 

সম্ভবতঃ কোনও গ্রাচীনতর অজ্ঞাতনাঁম। “কালিকামঙ্গল, গ্রস্থের পুথির শেষপত্র। মূল 
গ্রন্থের রচনাকাল “বাণ ইন্দ্র ষোল১৫ শশী” শকাব্দ অর্থাৎ ৫১৪১ বা ১৪১৫+-৭৮ল 

১৪৯৩ খুষ্টাৰ। ১২১ সংখ্যায় মুদ্রিত ও উত্তরবঙ্গে প্রাপ্ত সপ্তদশ শতকের দলিল 
ছুইখানি,১* মুকুন্দর।মের পুত্র শিবরাঁমের মীর্জাপুর-আমলনামা-দলিলের১৭ সহিত 

সামগ্রস্তপূর্ণ। ১২৬ সংখ্যায় খতিয়ান,১৮ ১৬৪ সংখ্যার হিসাব১৯-খানিও মৃল্যবান্। 
১৫৫ সংখ্যায় অঙ্গীল রচনা২০ ভারতচন্দ্রের ছন্মনামে কৌলিন্তকামী কোনও কবির 
লেখা । ১৫৭ সংখ্যায় মদনমোহন-বন্দনার২১ রচনায় এতিহানিক উপকরণ আছে। 
“ছাতন্তার বাসিলি' দেবীর উল্লেখ২১ চণ্তীদাস-সমস্যায় কিছু আলোকপাত কৰিবে। 

ধলভূমের কালাচাদ ও বগড়ির কষ্ণকরায়ের প্রসঙ্গ বিষ্ণুপুরের “বগধী' যল্প সিংহ-রাজবংশের 

১ পৃষ্ঠা ১৮ ২ পৃ১৩ ৩ পৃ৭৮-৭৯ ৪ পৃ৮ণ ৫ পৃ ৬ পৃ১৫২ ৭ প্ ১৫৯ 

৮ পুঁখি-পরিচয় দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠ ১২৭ ৯ পৃ ১৭৬ ১* পৃ২১৫ ১১ পৃ২১৬ ১২ পৃ ৪৪৫ 
১৩ গ্রোর্২-বিজয়, পৃষ্ঠ? ২৮-২৩৫, ১৪৮-১৭৮ ১৪ পৃ২*৩ ১৫ চারি পাদে পুর্ণ ১৬ পৃ ৩৪৯-৪১ 

১৭ প্রষটব্য চিঠিপত্রে সমটজচিত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা! ৩৪৬, এ সংযোজন-নংশোধন, পৃষ্ঠা, ৫৮৫-৯৩ 

১৮ পৃ ৩৪৪ ১৯ পৃঙ৩৬৭ ২৭ পৃ ৩৬০ ২১ পৃ ৩৬১ 



ভূমিকা ৭৭ 

ধর্মীক্স ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ইত্তিহাঁস-আলোচনায় কাজে লাগিবে। রাঁমজীর 
পুথি, সেকালের বাল্যবিবাহের প্রসঙ্গে সামাজিক ব্যঙ্চিন্রবিশেষ। হহমানচরিত্রের 
পুঁথির প্রতিলিপি২ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও আছে। ২৪৬ সংখ্যায় দলিলথানিও 
বিশেষ মৃল্যবান্। নাঁম £ নরবিক্রয় পত্র । ভাঁষাঁয় লক্্মণসেনদেবের তাত্রশানসনের ভাষার 
অন্ুমরণ লক্ষণীয় । দিল্লীর মহম্মদ শাহ ও মীরকাশিমের উল্লেখ ইহাঁকে এতিহামিক 
দলিলের ম্ধাদ। দান করিয়াছে । পাঁচ টাকা মুল্যে পিত। কর্তৃক কন্যাবিক্রয় প্রমঙ্গে 

সেকাঁলের সমাঁজচিত্র-আলোঁচনাঁয় ইহ। অমূল্য ও অভিনব প্রমাণপত্র। পরবর্তী 
তোগপ্রমাণ ভূমিদান-পব্রখানিতে নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের স্বাক্ষর৪ আছে । ২৪৯ মংখ্যায় 

মদনমোহন-বন্দনার পুঁঘিতে« বিষুপুরে বাঁরগীর হাঙ্গামাঁর উল্লেখ মিলিবে। ইহ! 

বাঙ্গালাদেশে বাঁরগীর অত্যাচারের সরকারী সময়-নিবূপণের প্রতি প্রত্যক্ষ চ্যাঁলেঞ্ত-৬ 
বিশেষ। শ্রীমন্তগবদগীতাঁর অন্ুবাঁদখানি" বাঁজ। রামমোহন রায়ের হইতে পারে। 

অবশেষে, বাঙ্গাল মন্ত্রের পুিগুলির আলোচনায় একটি নৃতন রাজ্যের দ্বার খুলিয়া 
দিয়া আমাদের এই অধ্যায় শেষ করিব । প্রস্তত খণ্ডে সংখ্য। ১৩, ৬৫, ৬৬১ ৬৭১ ৬৮১ 
১৪৯, ১৬১, ১৬২, ১৬৮, ১৭৬ £ বাঙ্গাল। মন্ত্র। পরম্পরাঁগত এইরূপ গুহ্ বাঙ্গালা 

মন্তরগুলির সম্পর্কে এই গ্রস্থাবলীর প্রথম” ও দ্বিতীয়» খণ্ডের ভূমিকায় কিছু কিছু 
আলোচনা কর! হইয়াছে । *গুণিন” “রোজী; ব। বাঙ্গালী বিষবৈগ্ভবাহিত এই দদর্প- 

বিচ্ভার? ধার। অতি পুরাতন। বঙ্গভাষায় “মন্ত্র নামে স্বপ্লায়তনের এই কবিতাগুচ্ছের 

নান। দিক্ দিয়া গুরুত্ব আছে। একদিকে ইহার গ্রস্থন-পদ্ধতিতে দেখা যায়, 
বৈদিক মন্ত্রের অনুসরণে বাঙ্গীলা-ছড়ার ছন্দঃ-প্রবাহ ; অন্যদিকে প্রাক ও পর-বৈদিক 

বাঙ্গালীর অধ্যাত্ম-ভাবনাঁসমূহ লৌকিক খণ্ড চিত্রাবলীর সহিত একস্থত্রে গাথা । এই 
প্রহেলিকানিচয় চর্ধাগীতি১০ ও সর্বভারতীয় নাথ-গীতিকাঁর সহিত অভিন্ন এবং বিভিন্ন 
মঙ্গলকাব্যের আছ্যকথারও ইঙ্গিত ইহারা বহন করে। প্রাত্যহিক জীবনচর্ধার 
খু'টিনাটিও এই মন্্গুচ্ছের মুকুরে প্রতিবিদ্বিত হইয়াছে । যাহাই হউক, বিশ্বভারতী- 
গ্রহের অসংখ্য মন্ত্রাবলীর বিস্তৃত আলোচনার স্থান ইহ! নহে। এইরূপ অসংখ্য মন্ত্র 

বিভিন্ন সংগ্রহ হইতে একত্র সন্কলন করিক্কা স্বতন্ত্র গ্রস্থাকা'রে প্রকাশিত হওয়া উচিত। 

১ প্ষ্ঠা ৩৬৯ ২ পৃ৩৮১ ৩ পৃ৪১১ ৪ পৃ৪১২ ৫ পৃ ৪১৩ 

৬ জ্ষ্টব্য চিঠিপত্রে সমাজচিত্র, প্রথম খণ্ড (খুদ্রীপ্যষান) ৭ পৃ ২৮৪ 

৮ ভূমিকা, পৃষ্ঠ *১৫, *২৬ ৯ প্র, পৃষ্ঠা ১৯-২* 
১০ দ্রষ্টব্য ্রীহকুমীর সেন, চর্যাগীতি-পদীবলী, পৃষ্ঠা ১৬-১৭ : পসিতকুরুকুল্লাসাধন'-লিবন্ধধূত বাঙ্গালা 

অবহট্ঠ-সংস্কৃত মিশ্রিত ভাষায় রচিত সাপের বিষ-ঝাঁড়ার,মন্ত্। 



খ্ৎ পু'ঁথি-পরিচয় 

আঁমরা এখানে মাত্র ইহার ধারাবাহিকতা তুলনায় নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিব। 
সমসৌত্রিক মনসা, ভোম্য-ধর্মনাথ, হাঁড়িঝি কামাখ্য। চণ্তীর ও বৈষ্ণব বাধারুষ্ণ-তত্বের 
ভাবরূপ-সমূহ, দেবপুজা-ব্যপদেশে রচিত সংস্কৃত মন্ত্রাবলীকে পাঁশ কাটাইয়া, 
আরও আগেকার হাজার হাঁজার বৎসরের পুরাতন কায়যোগের হিন্দু-বৌদ্ধ নাঁন। 
পরম্পরা বাহিয়া, বিষবিনাশন ঘম্ত্রজাত'রূপে কিভাবে আজও রাঁঢ়ের গ্রামে গ্রামে 
বছব্যবহৃত হুইয়াঃ তান্ত্রিক-দর্শনের ছুলভ নিদর্শনরূপে আত্মগোপন করিয়া আছে, 
ভাবিলে বিস্মিত হইতে হইবে। বাঙ্গালার বাহিরেও এই ধাঁরাঁর অপ্রতুলতা৷ নাই। 

প্রস্তুত গ্রন্থে প্রায় ত্রিশ প্রকারের মন্ত্র; স্থান পাইয়াছে। যথা, সর্পবিষ-বিনাশন, 
আত্মসাঁর-সি্ধি, চুম্বক, গতিণী-ঝাড়ন, তৈলপড়া, জলপড়া, পেট-বেদন1, পোড়া-ঘাঁএর 

জলপড়।, শিশুর জ্বর, রস-অশ্বল, চুণপড়া, পালাজ্বর, আমাশয়, পদ্মল,২ ছাড়ণ, ভারণ, 
কাটান, মনখারাঁপ-আবোগ্য, গরুর কাটি-ঘা* ঝাঁড়ন, কানা-কর।, বসস্ত-নিবারণ, 
মাথাব্যথা, আধ-কপালী, সান্গিপাত, বাঁণমারা, পীলে-নাশ, চোরনিবারণ ও 

কু-কাটা। এই মন্ত্রাবলীকে শ্রেণীবদ্ধ করিলে বিভিন্নরূপে ইহাঁদের মুল্যায়ন করা৷ 

যায়। ইহাঁদের আধ্যাত্সিক, আধিদৈবিক, আঁধিভৌতিক অথবা সামাজিক এবং 

সাহিত্যিক কোঁনও মুল্যই কম নহে। এই অপভ্রংশ-ভাঙ্গ। বাঙ্গাল ছড়াগুচ্ছের 
সাহিত্যিক সৌগন্ধ্য মূল পড়িলেই পাঁওয়া যাইবে । আমি কেবল দ্বারপালের ভূমিক! 
গ্রহণ করিয়া ভাবের ঘরের চাবি খুলিয়৷ দিতেছি মাত্র। 

১৩) ৬৫, ৬৬ ৬৭, ৬৮ ১৬২ সংখ্যায় সর্পবষ-বিনাশন মন্ত্র । _ 

১৩ সরস্বতী* কাত্তিক* মনসা* মাতা পিতা৷ ওস্তাদ্দের চরণে প্রণাম। মেঘে- 

অন্ধকার« রাত্রে সাপের জাতি জানা যায় না। ডাইনে খাইলে বামে ঝাঁড়িব। 
কালকুট* বিষ পায়ের পৃঁজে মারিব। বিষহরির৪ আজ্ঞাঁয় বিষ নাই। 

৬৫ উর্ধটান*ু সাপ। সাপকে টানিয়। বত্রিশ» স্থান কাঁটিব। বত্রিশ নাড়ী* 

কাটিব। সাঁপ বাহির করিয়া লইয়। জীবন সঞ্চারিব১০ | 

১ পুষ্ঠা ১৮, ১৬৪, ১৬৫, ১৭৪১ ৩৫৪, ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৬৯, ৩৭১ ২ শ্বেত প্রদদর ৩ সর্পাধাত 

৪ বৌদ্ধ মহীযান-মতের মহীমীয়ুরী দেবী বিষহরীর প্রতিরপ (বা-সাঁই, ১খ, ৩য় সং. পূর্বাধ; 

পৃ ৎ১৬)। হিন্দুও জৈন এঁতিহো দেব-দেবীর রূপ-কল্পনায স্থলে স্থলে কুট ময়ূরের অনুবর্তা হইয়াছে। 
& চর্যাগীতি-পদীবলী, ৩০ করুণ-মেহ নিরন্তর ফরিআ। ৬ চ-প, *১ বিপরীত করণে দারক সিদ্ধ 

৭ সমুগ্রমন্থনজীত তীব্র বিষ ৮ তু. অথর্ব বেদোক্ত সর্পনাম £ উরগুল্সা ই (জর মহেঞ্জদড়োর লিপি ও 
সভ্যতা, প্রীরবাজমোহন নীথ, পৃ ৮৭-৮৮ ৯» চ.১'বতিস নাল। সাধব নীরম্ধী' 

১* সাহিত্যপ্রকীশিক। চতুর্থ খও, পৃষ্ঠা ৩৪১ 'জীবন্যাস' ভরষটব্য। 24 
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বিষবৈদ্ঠ উর্ধ্ব১ দিয়া ঢুকিয়! মুখ দিয়! বাহির হইলেন ।** পদ্মপাতে পুটামাছং 
চরে । আমি বিষ মারিব। দৃষ্টিমাত্রে সাপ ধুলায় লটপট করিবে। উড়িয়। না 

পালাইলে বিষকে অঙ্গে বন্ধন করিব।"**রক্তের উপর বিন্ুৎ ছাই হয়। মনসা 
দোহাইয়ে বিষ তিন ভূবনেঃ নাই । [জোড় ঠেটি ইত্যাদি নববস্ত্রের ফর্দ ]1 

৬৬ সরস্বতী শুক্লবর্ণা। কর্ণে ভীম অজুন কুগুল*। গলায় গজমতি মুক্তার 
হার*।*.*সরস্বতী ও মনসা একণ।**দেবী রথে” যান।**'পন্মকুমারী বিষহরির 
আজ্জাঁয় বিষ উড়ে। 

৬৭ আড়াই» সর্পবিগ্তা। ও কুটকুট১০ অক্ষিমণি। চোটের বিষ পানি হইল। 
ও কুটকুট১* তারাঁমনি। দৃষ্টিমাত্রে বিষ পাঁনি হইল। নূতন হাড়ি নৃতন খোঁলার১১ 
স্মরণে বিষ উড়িয়া পালায় । শঙ্খ চক্র গদাঁধবের১২ নামে বিষ উড়াইয়া ঘর যাই। 
তুড়ক তুড়কি১৩ ঘর করে। অঙ্গের বিষ থুতকুড়িতে মারা ষায়। আল্লা মহম্মদের 
শিঙ্কের১* ধাক্কায় বিষ মরে ।-- ইহাই আড়াই সর্পবিষ্ভা ।***চৌসাঁপার১৪ ঝাঁড়নে পর্বতে 
ভোঁমনাচিতির১« বিষ নামে ।."সারি স্থয়া১৬ কোথায় থাকে, আদ। খায় জল খায় । 

১ অধে উধ্বে” গুরুদেব তুলি ধর কাম ( গোর্খ-বিজয়, পৃষ্ঠা ৯৪) 
২ জীয়ক-কুণ্ডের কৈ-ঝণাক ঝিকিমিকি করে (বা-সাঁই, ১খ, ২সং, পৃ ৪৮৯)। রেতঃ উধ্বগাঁমী 

হইলে অম্ৃতসঞ্চারক, আর নিন্নগামী হইলে পন্মনীলস্থ বিষরূপ (বিশ্বভারতীর প্রবীণ কর্মী কৌল-তাস্ত্রিক 
প্রী পি. এস্. কে. প্রীভীরতী কৃত ব্যাখ্যা) । দ্র. মনসাঁর জন্মকাহিনী (বা-সাঁই ১খ, ৩সং, পূর্বাধ; পৃষ্ঠা ১৮৩)। 

৩ ভ্র- গৌর্ধবিজয়, পৃ ২৬১ 

৪ পদ হইতে কটি, কটি হইতে গ্রীবা, ও মন্তক-_শরীরের এই তিন ভাগ ( শ্রীভারতী ) 
€ চ-প, পৃ ৬২ প্রবি-শশী কুগুল” ; এ, পৃ ৮৪ “কর্ণকুগুলবজ্রধারী" 

৬ প্র, পৃ ৬২ “পরম মৌথ লবএ মুত্তিহীর' ৭ সাহিত্যপ্রকীঁশিকা, চতুর্থ খণ্ড, ভূমিক পৃ ৩৪ 

৮ ্রপৃ২২৬ ৯ "আড়াই রায়'স্ধর্মঠীকুর-বিশেষ। “নিরঞ্জনকীয়ভেদ' মনসা (বিপ্রদাসের 

মনসাঁ-বিজয়, সেন, পূ ৩)। তু. আড়াইরাজ বন্ধ সর্প ধামাই (এ, পু ৩৯) ॥ দ্র মদীয় প্রবন্ধ 'কবিকম্কণ ও 
দীমিগ্তা' (১৩৬৮, কাঁত্তিক, সংহতি, পূ ৩৬৪ )+ তু. ধামহু পইঠী বাঁজঠাবি কহেই (চ-প, পৃ ৭৮) 

১* শুকুকুট। হিন্দু ও জৈন-এতিহো কুন্ুট বাহন বা! আমুধরূপে একাধিক বিষক্স দেবতার সহিত 

সম্পৃক্ত । তু. সর্পবিষ নিরাময়ের জন্য ওঝাঁদের অনুষ্ঠিত “মুরগী বাপ'। ১১ -আপোড়। মাঁটী বা কীচা ও 
পবিত্র মাটীর তৈয়ারী। ১২ গকুড়বাহন 

১৩ দ্র. ম-বি, পৃ৬৪। তু. 'এছলামীয় মন্ত্র (প্রকাশক, ইব্রাহিম নুর মোহাম্মদ, মদিন| বুক ডিপো, 

৯৮ নং লোৌয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা, সন ১৩৬৬ সাল ), পৃ ১৩ “ধর্মের এলাহির কিরে, পৃ ৬৩ ই. 

১৪ সর্পবিষ্যায়, রোগীকে চতুর্দিকে রক্ষাকারী চারিটি মন্ত্রের একত্র সমাবেশ ( গ্রীভারতী ) 
১৫ ত্র সাঁপ্র ৩ প্রবেশক, পৃষ্ঠা! ৪। শীর্যদেশে অর্থাৎ মত্তকে উত্থিত বিষ । 
১৬ গোঁঁবি” পৃ ১৯৭ “সীতালী-পর্বতে আছে সাইল নুয়ার বাসা । জীবন-সৃত্যু * প্রকৃতি-পুরুষ 

( শ্রীভীরতী) 



ও পুঁথি-পরিচয় 

তাহাকে পামি১ পান করাইও না । মনের বিষ মনে জানিবে। তিন চাপড়ে বিষ 
ক্ষয় হয়।...সত্যধুগে বিষ ধর্মঠাকুরেব অবতার | এই বিষ মন্দোদরীর,* ত্রেতায় 
কৌশল্যার, বাপরে দৈবকীর, কলিতে শচীদেবীর গর্ভে প্রবেশ করিয়া অবতারকুলের 
জন্ম দিয়াছিল। বিষ নাশ যাইবার জন্য এইবপ গর্ভে সেঁদয়। বিষ গর্ভ ছাড়িয়া 

ঘা-মুখে৪ মরে । মিতে* ধোবানী মনপবনের ক্ষারে কাপড় কাচে। সে বেটা 

বনের সাপ জীবিত করে ; কোলের ছেলেফে মারে । কোলের ছেলেকে মারিয়। দে 

চারিদিকে চাঁয়। পুত্রকে উঠাইয়া নিবিষ করিয়া ঘরকে লইয়া যাপন । ঢেড়। লাফ 
দিয়। দাঁতে গরুকে খায়। তাহার বিষ* ক্রক্ষচাপড়ে মার! হয়। ব্রহ্ষবিগ্থা হিত 

করে। তিন চাপড়ে ঢেখড়ার বিষ মরে । 

মেঘ উড়িয়াছে। ঘা চাহিতে পানি হইল। মনসা জগদ্গোরীর আজাঁয় বিষ 
নাই । হাই মুচিয়৷ হা! দিতে বিষ নাই | ফুট” চাহিয়। টুসকির শবে বিষ নাই। বাতাসে 
উড়িয়। বিষ ছাই হুইয়া গেল। দেবীর মাথায় ঠাপার» ফুল।***আদ্যের কাছুনি১০ 
শুনাইয়! কাঁলীয় নাগের বিষ১১ মনসাঁর কৃপায় পাঁনি করিলাম । গণে১২ আসিতে ঘ। 
হইল। বিষকে ধূল১৩ খাওয়ানো! হয়। সে ধূলার মতো! উড়িয়া যাঁইবে। ধুকুড়ে কাঁক১* 
উড়িয়া যায়*৪ | তাহার পালক সাঁঞ্চ সাঞ্ শব্ধ করে । মনস। জগদ্গৌরীর আজ্ায় 
তিন চীপড়ে বিষ মরে। দেবী রথে১« যান। পথে দেখ! হয়। গামচার১৬ জলে বিষ 

উড়াইয়া তুলিব।-**রথের উপর দ্েবী১ খেলা করেন ।-_এই ফুকে বিষ উড়িয়া 
পালাইবে। ঝাঞ্ি করিয়া১* ঝাপড় মারা হইল। স্ুর্ষের দিকে চাহিবামাত্র১৮ বিষ 

১ গোঁবি, পূ ৯৪ “ইন্দ্রনালে শোধ গুরু আচাভুয়া পানি” ২ দ্র, পূর্বপৃষ্ঠা, পাটা » 

৩ মনসার নামাস্তর ( মনসা-বিজয়, পৃও) ৪ দ্র. এ,পৃঙ১ 

& মনসা-ইতিহ্থের সুপ্রসিদ্ধ নেতা-রজকীর কাহিনী । মনসা-নেতো। অভিন্ন ৷ 

৬ নির্ধিধ চৌঁড়। গরুকে কামড়ীইলে তীব্র বিষ হয়। 

৭ মই অহীরিল গঅণত পণিরআঁ। (চ-প, পৃ ৯২) ৮ ক্ফৌটক, ফাত-ফোটানে। ঘ (শ্রীভীরতী ) 
৯ চীপাঁফুলে ধর্মঠাকুরের বিশেষ গ্রীতি (ত্র. সাঁ-গ্র ৩ পৃ ১৪৬) ১* ্হাকন্দের কাহিনী 
১১ অমিয়! আচ্ছন্তে বিস গিলেসি (চ-প, পৃ ৯৮) 

১২ গথসপথ। পক্ষান্তরে, গঅণ-গগন ১৩ অভিমন্ত্রিত (পড়া) ধূল। 

১৪ বা-সাঁই ১, ২সং পু ৪৮৮ তু. “তা মহামুদেরী টুটি গেলি কংখা' ( চ-প, পৃ ৯৪) 

১৫ সা-প্র ৪, পৃ ২২৬ ১৬ গীমছা-বাণ। নূতন গাঁমছ পাকাইয়। দড়ির মতো! করিয়া ওবাঁরা 
বিষ বাড়িয়া থাকেন (প্রীভীরতী )। ১৭ -'বীরনাদে' (চ-প, পৃ ৬*) 

১৮ ইরপাদ বা সর্পজাতীয় লৌকের] শুর্ধপুজার বিরোধী ছিলেন (পত্রে আলোচনা, শ্রীরাজমোহন 

নাথ)। তু. “হুর্ধপদে শুদ্ধমন' (সাগর ৪, পৃ ১১) 
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নিবিষ হইল । বিষ কোথায় যায়। যাকে খোজে সে এখানে১। বিষের বিষ 

(বিশ), বিষবৈচ্যের বত্রিশ ।-__এই ফুকেও মনসা জগদ্গোৌরীর আজ্ঞায় বিষ নিধিষ। 
স্কটিকের* ঝিকিমিকি, ক্ষটিকের* কায়। ভারে বাণে চাঁপড়ের ঘায়ে বিষ নাই।** 

কালিয়ার কমল বিষধর পল্মনাঁল* । গোর্খের« মাথায় পানি ঢালিব, রাখাল খাইবে। 

বৈগ্যনাথের আঙ্ঞায় বিষ সঞ্চ পাতালৎ যাইবে । 

গরুর কাটি-ঘ1। কালিয়ার কমলঙ । বিষ কোথায় চলিয়। যাঁয়। গুণমস্ত" 
ডাকে, চিয়াও না কেন। চাপড়ের চোটে কেন চিয়াইব। কপাট” ভাঙ্গিব। 

কাচলি কুগুলি ভাঙ্গিয়া» বিষ ঘা-মুখে চাঁপড়ে মরে । 
৬৮ ওঁ সিদ্ধি ম্মরণ। একড়ি কোঠার লেকড়ি১* €কাঠ) জান। সাহিয়তের৯১ 

আঙ্গলি অর্থাৎ অঙ্গ-সন্বন্ধীয় ধ্যান। ফলনাঁর অঙ্গে বিষ, বিষবৈদ্যের অক্গন্াঁসী ধ্যান। 

ধান্তেশ্বর পৃথিবীশ্বর কুজ্ঞান বিজ্ঞান ধান্য১২ খাঁয়। কালিপাতা১৩ ভারি মুখী ।-*" 

ও হাং হীৎ ম্বাহাী॥। কাঁঙরের কামিখ্য। দেবী চণ্তী হাড়িঝির১৪ দোহাই ।'", 
কেতকার পিতা ধর্মঠাঁকুর। বিষহরির জন্ম কমলবনে ।**-ফুলের সাঁজিতে ৯ 

১ শরীরস্থ তিন প্রধান সুঙ্ষ্প নাড়ীর মধ্যে বামদিকে অস্থতধারাবাহী চক্দ্র-নাড়ী + ডানদিকে বিষধারাবাহী 

হুর্য-নাড়ী এবং মধ্যে সরস্বতী ব। নৈরামণি বা মহীসুখীধার নাঁড়ী (দ্র. চ-প, পৃ ১৫৫)। পিঙ্গলা-নাড়ীস্থিত 

বিষের ইঙ্গিত। ২ বতিশ তাত্তি-ধনি সএল বিআপিউ (চ-প, পৃ ৭০) 

৩ 'ফোইরে বংশা? (চ-প, পৃ ১১৬) ৪ ধর্মঠীকুরের ন্বরূপ (দ্র. সা-প্র ৩, তৃ. পৃ৪৪) 

৫ 'পীতালবাঁসিনী ডৌশ্বী আকাশে চড়ীইল, গোর্খনাথ ভনে, তত্ব মচ্ছীন্্র বলিল ( নাথগুরুবাণী ২, 
শ্রীরাজমোহন নীথ-অনুদিত, পৃ ৭৬) ৬ এক সে পদ্ম! চৌষঠঠী পীখুড়ী (চ-প, পৃ ৬০ )। পরে ভর, পূ ২৭ 

৭ এখানে গুণিন-গুণীর্ণব (দ্র-সা-প্র ৪, পৃ ৩৩৬) ৮ বিষনাশনান্তে বাধন (শ্রীভারতী ); 

তু. 'সমাধি-কপাট? (চ-প, পৃ ১১৮) ৯ তু. 'কাঞ্চলি ফাঁড়িমু তোর খসামু কবরী' (গো-বি, পূ ৬৩) 

১০ তু. “মুদ্রনীকাঠ (গৌঁবি, ভূ. পৃ খ-৫) ১১ (ফারসী) শাহিয়ত-_ ছুনিয়ার মালিক 

বাদশাহ -ফকীর ধর্মঠাকুর (তু. “সহিতে'র দানপতি- শুম্যপুরাণ, পূ ৭৯) 

১২ তু. “কাল মুষ! উহ ণ বাঁণ, গঅণে উঠি চরঅ অমণ ধাণ' (চ-প, পৃ ৭৪) ১৩ পালিত্রী কালী 
১৪ রাটের কালিক? চণ্ডী রাঁঢ় দেশে কালী কন্ঠার্বপে প্রথমে হাঁড়ির ঘরে জন্ম লইয়াছিলেন বলিয়! 

প্রবাদ (শ্রীভারতী)। হড়িডপ শিবের কন্যা হাঁড়িবি চণ্ডী । অনুরূপ ডোমের ঝি “ডৌশ্বী' চণ্ডী । হাড়ি 

ও ডোম আদি-আর্য সম্ভবতঃ '্রাত্য বাঙ্গীলী। অতি প্রাচীনত্বে এই জাতিত্বয়ের সংস্কৃতি দেবায়িত হইয়। 

গিয়াছে । চৈতন্যদেব "লোকবর্য হাঁড়ির আসনে বসিয়া মাকে তত্বকথা শুনাইয়াছিলেন (দ্র. বিশ্বভারতীর 

পুথি, সংখ্যা ৫৬১৫ )। “মুচিমাগী” নামে, দেবী মনসাঁও বিশেষিত হইয়াছেন (আলোচনার জন্য রষ্টব্য 

মদীয় প্রবন্ধ £ “বতিহাময় উচালন-অঞ্চল', শারদীয় 'বর্ধমীন', ১৩৬৯, পৃষ্ঠা ১৩০, ১৩৬ )। 
১ মনসামঙলের (দ্র. মনসা-বিজয়, পৃ ১৫, ই.) 
৪ 
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বিষহরিকে আনিয়াছি।-* খোলাঁতে ফুটাইয়া বিষ মস্থনে সার১ করিলাম। 
ভূমিতে হাত ঘসিতে বিষ নাই। স্বর্গের ধুল্ মর্তের মাটি) সাপিনাকে দরাতকপাটি 
লাগুক। সাঁপিনাঁর ষোল,২ বিষবৈদ্যের বত্রিশ । থুক দিয়া সাপের কালকুটী বিষ 
মারিব। নড়িলে, তুণ্ড নাড়িলে মহাঁদেবের মুণ্ড খাইবি। গাঁটি গেঠারি লোহার 

শিকল কাটিব। এক সহম্র গাটিমুটি ভাঙ্গিয়। বিষ ঘা-মুখে বাহির হ। আঁড়ে কাঁটিব, 
ফাড়ে কাঁটিব, মড়। রা কাড়িবেঃ । এক সহমত গাটিমুটি ভাঙ্গিয়। বিষ ঘা-মুখে বাহির 
হ। কারে নেউলিৎ চরেৎ। পাঞ,রে* বিষ রাখে । যখন নেউলি কর্ কর্ শব্দ 
করে তখন সাতালি পর্তের* বিধ” থর থর করিয়। কাপে। ধর্মগুরু মহাদেব শিশ্তা। 

ধর্ষের আজঞাঁয় বিষ নাই । ঝোবে ঝোঁবে কাঙ্ক৪ চরে। স্তরে শ্তরে বিষ মারিব। 

কাঙ্ক যখন গ৷ নাড়ে তখন সাতালি পর্বতের" বিষ” ওলান ধরে*। ধর্মগুরু মহাদেব 

শিল্ত । ধর্ষের আজ্ঞায় বিষ নাই । চাঁলি পানিতে৯* বগ।১১ চরে। চক্ষু চাইতে বিষ 

মরে। বাঁম লক্ষণ দুই ভাই একই সুত্রে গাথা । আগের কথা শুনিয়া কাঁলকুটি বিষ 
উড়িবে ।..চাঁলি পাঁনি৯০ ধর্মের১* পাঁনি১০। ধর্মের হুস্কারে১২ পানি খাইয়া বিষ 

পাতালে যাইবে । অকট্১২ বিকট্ ঈশ্বরের নামে বিষ পাঁনের১৩ ভিতর আলায়১৪ গুরু 

রঘুনাথের দৌহাঁইয়ে। কাল পানি। কাঁল কাল জানি না। কাল পন্মনাগের উপরে 
[ অবস্থিত ]। গরুড়১«-বঙ্কারে বিষ পাতালে আপিয়া পৌছ । পর্ণ-দর্পণ১৩। খাল১৬ 
ডোব৷ সমুদ্রে পানিতে ১৬ টান ধরে না।..*কেহ কুজ্ঞান বিজ্ঞান করিলে তাহার গুরুকে 

ঘোড়া করিব। কুজ্ঞানীকে পাঁলান করিব। তাহাতে চাঁপিয়। বীর হচুমান 
আঁপিবেন পিত। বীর নরসিংহের আজ্ঞায়। ছুই স্বন্ধে১" ফু'ক দিতে হয়। 

১ নিধীস বাহির করিলাম । তু. ধর্মপুজা-বিধান, পূ ২৪: 'সাঁরি' লব টিক1; ইহা। মুদ্রিত গ্রস্থধৃত পাঠ 
“সাধিন বটিকা' নহে । ২ ষোলকলায় পূর্ণ অর্থাৎ পূর্ণশক্তিযুক্ত 

৩ আলোচন! ড্র. গো-বি, ভূ, পুজ২ ৪ বা-সাঁই ১খ, ২সং, পৃ ৪৮৮-৮৯ 

& সর্পবৈরী নেউলের নামে গুল্ম 'নেউল-কাটা'র শিকড় সর্পদংশনের অব্যর্থ মহৌষধ বা "ঝাপ 

বিশেষ । ইহ1 ১০৮ “ঝা পের অন্যতম (শ্রীভারতী )। তু. ঘণ্টা-নেউর' চরণে ( চ-প, পৃ ৬২) 

৬ অর্থৎ বতিশ পীঞ্জরে ৭ ভ্র-গৌ-বি, পৃ২৭*+ সাঁগ্রও, তৃ. পৃ ১৮, পাঁটী৬। কুমীরী 

বিষবিষ্ধ। পর্বতবাসিনী | (দ্র, বাসা ই, ১খ, ২সং, পু ১১০-১১৩। ্, ৩সং পু,পৃ ২০৩)। 

৮ প্র সা-প্র ৪, ভূ. পৃ ৫৯, পাটা »* অর্থাৎ নামিতে থাকে 

১, চলন্ত বা সঞ্চালিত রক্ত । “মই অহারিল গ্রঅণত পণি্আ (চ-প, পৃ ৯২) তু. 'ইন্দ্রজল' 
সাপ্র ৩, প্রবেশক, পৃ) ১১ বগীবিষ (ভ্রীভীরতী) ১২ “অকট হু-ভব গঅণা? (চ-প, পৃ »৮) 

১৩ পান পড়া। » পণরমিণি' উবধি-বি, (ভ্, বা-সা-ই, ১খ, ওয় সং, পূর্বাধ; পৃ ২১৬) 

১৪ অর্থৎ মারা ধার ১৫ হগ্ারুড়ী বিদ্তা এ 

১৬ পঞ্চনধলে উঠি গেল পাঁণী (চ-প, পৃ ১৮) ১৭ জীবস্যাসের জন্য (দ্র সাপ্র ৩,ভু- পৃ ৪৬) 
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১৬২ এক চম্পা সহম্্র পাপড়ি । যনসার আজ্ঞায় ব্রহ্ষচাপড়ে বিষ নাই। চাপড় 

মারিয়া বিষ বাহির করিলাম । শিবের আজ্ঞায় নিবিষ হইল। বিষের রেশ পাইয়া 

রক্তের ইরিমিরি১। ব্রঙ্গার বিশ্বে বিষ নাই। রক্তের ঘড়া২ পবনে বহে। বিষ 

রাঁধাঁর নয়নে মরুক। কংসের পরামর্শে তক্ষক কাঁলকুট বিষ দধিরৎ ভিতরে বাখে। 
সেই দধিতে বাধা পনর সাঁঞঙজাইবেন। বাঁধা পরা তুলিয়। গমন কবেন। নন্দনন্দন 
দাঁনছলে ঘাছ« বধ করেন। এক বল ছুই বলে চারি হইল*। নেই দধি কৃষ্ণন্্ 

আপনি খাইলেন। গৌর কৃষ্ণচন্দ্র কাল হইলেন। রাঁধারত মুখ শুখাইল। বাঁধা- 

বিনোদিনীর অনুরোধে ললিত। মন্ত্র জাগাঁইলেন। বিনোদিনী ঝাঁড়িতে লাগিলেন। 

বিষ বাঁতাঁসে উড়িল। 

৬৭ আঁত্মসাঁর মন্ত্র। ইটগু'ড় দিয়! গা! বাঁধিলাম। যেন বাণের ঘ। না ঠেকে। 
ডাঁকিনী যোগিনী ভূত প্রেত দ্রান। দক্ষি বাঁযু বাতাস যেন ফাটিয়। যাঁয়।**'হাত পদ মুখ 

পেট পিঠ চরণ বুক অষ্টাঙ্গ মনসার বরে সারিলাঁষ" | কাউরের কামিখ্যা দেবীর বরে 

বাঁওবন্দী” রাঁজ!প অমর করেন। ঘর হইতে প। বাঁড়াইতে গ। শিল। পাথর* হয়। 

জাঁল১০ মহাঁজাঁল গেঁঠে গুরু বিষম জাঁল। গ! মাথ। প। ঝাপিয়া জাল পড়ে। 

১৭৬ মালাশুদ্ধি। আদি নিরঞ্জন শঙ্কর-শ্ষে তুলসী১১ উপদেশ বলে। হ্গুমানি-১২ 

১ চঞ্চলতা ২ এক ঘড়,লী সরুই নীল ( চ-প, পৃ ৫০)? চউশঠী ঘড়িয়ে দেত পারা (চ-প, পৃ এ) 

৩ তু. বিষালাখী _মনসা-্রাধা। শ্রীযুক্ত হরেকৃ্ সাহিত্যরত্ব মহাশয়ের মতে (১১-৪-১৯৬২ ), ইহা 

নুতন কল্পন!। ্রী্ৃঞ্চের উক্তিতে গোবিন্দদাসের একটি পদ আছে, “কালিদমন দিন মাহ' ই.। অর্থাৎ 

কালিয়দমন দিনে কৃষ্ণের রাধাদর্শন হইয়াছিল, এবং তখন হইতেই পূর্ধরাশের হুরপাত। যেন, রাধার 

অসৃত-দৃষ্টিতেই কৃষ্ণের অঙ্গ হইতে কালিয়নাগের দংশনজনিত বিষ অন্তহিত হইয়াছিল । ইসলামী পরম্পরায়, 

ইহার নাম 'গোপীসার মন্ত্র (দ্র 'সাঁপের মন্তর*, পূ ৪৯. মরহুম মীর খোররম আলী সাহেব প্রণীত, গওসিয়া 

লাইব্রেরী, কলিকীতা ১৬)। ৪ (৯/দধ.-ধারণ, অর্থাৎ ধারক ) ৫ -অধাস্ুর 

৬ তু. ছুই চারি, চারি দ্বিগুণ আট, অর্থাৎ অষ্টসখীপরিবৃতা রাধার (দ্র. বৈধুব পদাবলী, সাহিত্য- 

সংসদ-প্রকাশিত, ১৩৬৮, সাহিতারত্ণ শ্রীহরেকৃঞ্ণ মুখোপাধ্যায়-সম্প দিত, পূ ৫৭৯ ) শক্তি বৃদ্ধি হইল । 

৭ বৃক্ষ! করিলীম (ভ্রীভীরতী) ৮ -বারু কর বন্দী (গো-বি, পৃ৯১)। 

» বিস্তৃত আলোচন৷ ত্রষ্টব্য সাহিত্য প্রকীশিকা, চতুর্থ খণ্ড, ভূমিকা, পৃষ্টা ১৬* ৬২ 

১* ইহ! 'ব্রহ্মজাল' মন্ত্র (শ্রীভারতী )। মাআজাল পদসরিউ রে বাধেলি মাআহরিদী (চ-প, পৃ ৭৬)। 

পক্ষান্তরে, মহীযাঁনী বৌদ্ধদেবী 'কুরুকুল্ল' শ্বয়ং 'মায়াজাল' নামে অভিহিতা হইতেন (ব্র. দৈনিক আনন্দ- 
বাঁজীর পত্রিকা ৭-১১-১৯৬২ )। তন্ত্রমতে, পঞ্চদশ শক্তির মধ্যে 'কুরুকুলণ অন্যতম। (শ্ত্রীভীরতী-সংগ্রহ )। 

১১ সাপ্র ৪, পৃ ১৭-১৮ ১২ পবননদন। পু-পংতৃ, পৃ২৯। ইহা! আত্মসার বা রক্ষাবন্ধন-মন্ত্। 



৫ .. পুথি-পরিচয় 

গায়ত্রী । লোহার তৃগ্ড লোহার মুণ্ড লোহার বজ্কাঁয়১ ; লোহার সাগুলং গায়ে দিয়া 

যত্র-তজ্ব যাঁ়। সাগুল গায়ে পরিয়া! সাত রাত নয় দিন ভরিয়া! থাক কালী চগণ্ডীর 

আজ্ঞায়। 

৬৭ তৈলপড়ার মন্ত্র। তিনবার গায়ত্রী জপিয়াঃ নিরহর কাঞ্চন তিনহরও 

বণত..*ঠাকুর সহদেবের৪ আজ্ঞা । তেলপড়াতে তিনবার ফু'ক দিতে হয়। রাম 

লক্ষ্মণ সীতার আজ্ঞায় ঘ৷ ভাল হইবে। 
৬৭ চুম্বক মন্ত্র । এই মন্ত্রের গ্রস্থক সম্ভবতঃ সমর* | ব্রহ্মাণীকে* বন্দন। 

করি। তিনি জরৎকারু-মুনিপত্বী আন্তীকজননী। তাহার নাম স্মরণ করিয়া 
সাগরমস্থনজাত সমুদয় কাঁলকুট বিষ মহাদেব ভক্ষণ* করিয়াছিলেন । 

৬৭ জলপড়ার মন্ত্র । ইচল” ঘাঁটে লিচল” পানি চাঁপিয়া৷ চৌষট্রি ডাঁকিনী* 

আসিয় পানি ফটিক১০ করিল। ভালে! ছাড়িয়া যে মন্দ করে তাহাকে খোদাতাঁল। 

রাম লক্ষণের দোহাই। 
৬৭ পেটবেদনার মন্ত্র। রক্তে ডুবুড়ুবু হইয়! নাঁড়ী সঞ্চারিত১১ হয়। তাহাতে 

পেটকামড়ি জন্মায় । পেটকামড়ির বিষে গরু মনুষ্য অস্থির হয়। তাহার বিষ 

জগদ্গৌরী মনসাকুমারীর আজ্ঞায় যাঁয়। 
সাত সমুদ্রের কুরল১২ পাখী কুর্য মাছ খায়। কুরল পক্ষীর আজ্ঞায় পেটকাঁমড়ি 

হুনজলে ভালে হয়। 

১৭৬ রক্ত পৃঁজে নাঁড়ী বাহে। তাহাতে পেটকামুড়ি জন্মিল। তাহাঁর কামড়ে 
গরু মানুষ স্থির নহে। হাতে মারিব, নখে চিড়িব, তুড়ি১৩ দিয়া দূর করিব। কাঁঙ্রের 
কামিখ্য। চণ্ডী হাঁড়িঝির কৃপায় শীনত্ব ছাঁড়। 

৬৭ পোঁড়া-ঘাঁএর জলপড়। | ব্রদ্ধা বিষণ মহেশ্বর তিন দেবত1 একত্র হইয়। ব্রহ্ম 
বিষ্ণকে বলেন_তিনি জানেন না। পোড়া-ঘা জলপড়াতে ফুঁকে পানি হইল রাম 

লক্ষণের দোহাইএ। 

১ পসাপ্র৪, ভূ. পৃ ১৬১-৬২ ২ -»বম 

৩ তু. হাকগ্ডের বর্ণভেদ (দ্র. সা-প্র ৪, ভূ. পৃ ১৭) ৪ ন্দ্র- রূপরামের ধমমঙ্গল, ১খ, ১সং, ভু. 

পৃ 1*-//* ৫ ইহা চুমুক বা বিষ চুষিয়! লওয়ার মন্ত্র (প্রীভারতী )। দ্র" প্রস্তত গ্রন্থ, পু ১৬৬ 
৬ সা-প্র ৪, পৃ ২২৯-২৩৪ ৭ এ, পৃ ২৯১-৯২ 

৮ ড্র বা-সা-ই, ১খ, ৩সং, পূর্বাধ? পৃ ২১৬-১৭ : তু ইল্লা বিল্লা” ও “আলিগী বিলিগী' 
». তু. 'বতিস জোইণী' (চ-প, পৃ৮২) ১০ নির্দোষ বা নিধিষ (প্রীভীরতী ) 

১১ অর্থাৎ বিক্রিয়। হেতু নাড়ীতে অতিরিক্ত পরিমীণ রক্ত চলাচল করে ( ভ্রীভারতী )। 

১২ ম-বি, পৃ৪৪, আপ্র ৪,পৃ১৭ ১৩ অর্থাৎ টুস্কি। ভ্র- গোঁবি, পৃ ১১৭ 



ভূমিক৷ ৭্ৎ 

৬৭ ছেলের গাঁ-বাঁলস1১। ওর বোর বোরাণেক লাঁতি, তেঁতুলতলায় উৎপত্তি। 

তেঁতুলতলার জবেরৎ নাম তোলপা বালস। হোত। ফোৌঁতা গোজর ফোজর সারিজর। 
ঠাকুর সহদেবেরঃ আজ্াঁয় শীঘ্র ছাড়িয়া পালাঁও। 

৬৭ ছেলের রস-অন্বল। উত্তর হইতে চণ্ডীষ আসিলেন। হাতে রসের 

কলমী লইয়। বস পাঁন করিয়া! রসে ভর করিয়। অঙ্গের চৌষট্রি রস ভীম অর্জুনের 
আজ্ঞায় ফুকে মর। 

**৬৭ মন-খারাপ। মা দুর্গা শরু সুতা কাটিতেছেন। মহাঁদেব হাট 
যাইতেছেন। আজ রানীর বিবাহ। নাগের মাথায় প1 দিয়া মন যথেচ্ছ গমন 
করিতে পারে । 

৬৭ ছড়া £ লগ্র-টাদা বেদ বাখানে অল্প পড়্য। বহুত জানে. 

৬৭ ভেলকি লাগানে।। বীজমন্ত্রে অনাগ্যের নাথের অধিষ্ঠান। খোঁলা হালি 

চোর ভাঁকাঁতকে ভেলকি লাগিল। চারি প্রহর এক দুপুরের বন্ধন। নবছুর্গী” 

রাঁট়ের” কালীর” পা। ইশ্বর গৌরী-বাঁপ ধর্মের স্মরণ। সাপ চোঁর বাগ তিন জন 
কানা৯। ***পন্থের কাঁটা খোঁচা পানের১* নাঁপা। পানির কুস্তীর বনের বাঁসা১১।... 
চন্্র মুখ পাঁকাইল স্ৃর্য গ্রাস করিল১২। মগুল মৃত্হ্থদ্দি তালুকদার চৌধুরী জগন্নাথের 
নামে কাথা১৩ পাঁড়ে। আঁড়োঁলের১৪ কাঁলিকা১৪ চণ্ডী১৪ হাঁড়িঝির আজ্ঞাঁয় শীত 

ভেলকি লাগে। 

১ কফ-্বর ২ তু- রুখের তেম্তলি' (চ-প, পু ৪৮) 

৩ তু. সাপ্র ৪, পৃ ৩৪১-৪২ ৪ ইনি দেববৈচ্ছের পুত্র কনিষ্ঠ পাঁগব হইতে পারেন। 
৫ গোঁবি,ভূ, পৃচ৭ ৬ গৌঁবি, পৃ ২৬৪ 

৭ হাউ সেতান্তি সুতা অপনা' (চ-প, পৃ ৭৮)। কর্মফলে অদৃষ্টগতি ( শ্রীভারতী ) 

৮ ছুর্গীর নামভেদ : শ্রী-, জয়-, নব- ও বন- (শ্রীভারতী )। এতত্ব্যতীত, বিশ্বভীরতীর পু'থিতে (দ্র. 

পুঁ-প ২, পৃ২ ও সংখ্য। ১৫২১) 'নবিদুর্গ' ও 'রাল ছুর্গার' উল্লেখ আছে। (নবি-নব+ রাল-্রাট )। 

৯ তু নিদ্রীমাটা বা ইন্্রমাটীইন্দামাট্যা (দ্র. রূ-ধ, ১খ, ১সং, পৃ ১২৯)। 

১* সপর্ণমণি ১১ রুখের তেন্তলি কুস্তীরে খাঅ (চ-প, পৃ ৪৮) 

১২ চান্দনুজ বেণি পা ফাল (চ-প, পু ৫২) 

১৩ পুঁ-প২, পৃ ১২৯ 'রজকের বাড়ি জার কাথ! কথা কয় 

১৪ বীরভূমের বর্তমানে ফৌতি (দ্র. 01889 1051, ভা. 8.0. ঢু. , টািঃট৪হত 19547 6০166) 
একটি গ্রীমের একদী'প্রথ্যাত দেবীগীঠ-বি.। নীমটি অস্টি.কগন্ধী। ছোঁটনাগপুরের “বিরহোর' জাতির 

বিশ্বাস, লঙ্কার রাবণ-রাঁজ| ভোগরাগে “কালীমাই'র পূজা করিতেন । তাহার মৃত্যুর পরে, রামের আদেশে 
পৃথিবীতে কালীপুজ। প্রবৃতিত হয় (জর. 1109 8150015) 99196 ০10800158০5) 0. 424 0) 



২০ পুঁথি-পরিচয় 

১৪৯ বসস্ত-আরোগ্য । বসন্ত ঘুষে মন দিয়াছ। চেতনা লাভ কর। ব্রহ্ম! 
বিষুণ মহেশ্বর তিন জনে ডাঁকিতেছে। ব্রহ্মার বচনে বসন্ত ব্রঙ্মজাল ছাঁড়িবে। বিষুর 
স্মরণে বসন্ত আর নাই ।"**ঘা বাত জরান্ুুর স্মরণ করিয়া! ভাঁক ছাঁড়িতেছি। শীতলা- 

প্মরণে বমপ্ত শীতল১ হইয়া ছাড়ে ।-.. তেত্রিশ কোটা দেবতার সমুন্রমস্থনে শীতলার 

মন্থনে বসন্তের জন্ম | ভবানী ত্রদ্ধাপ্ত বাণ মাঁরিলেন। শূলপাণি অষ্টবাঁণ আনিয়] 
দিলেন। সেই অষ্টবাণে অঙ্গের জর জাড়ি মাথাঁবাথ। ঘাঁত অবঘাঁত টাঁন টক্কার''" 

সাক্লিপাত ছাড়ে ।**চারি দিকে চারি কাল বেকালত.*. পোকাঁমাকোড়ি অঙ্গের 

গাটমুট ছাড়িয়া শীঘ্র ভাটি* যাঁও। বঙ্কানালিরৎ লঙ্কা হইতে হাড়িঝি আমিলেনধ । 
হাতে করিয়া খেয়ানড়ি* লইলেন। অঙ্গের চৌধট্ট সান্নিপাত গুড়িগুড়ি পলাইল। 

কোন্ কোন্ সান্লিপাত লঙ্কার নড়ি। উতপাগলী জল খেলাইয়। ষোলখান। করিয়া 

ফেলে । পাগলে তাহাকে ফেলে আঠার*্খান! করিয়। শ্রপ্রী নালিৎ কাটিয়া 

ত্রয্বোদশ সান্লিপাঁত রাঁম-সীতার আঁজ্ঞায় সগ্য পাতাল যাঁয়। "সমুদ্রের মাঝে পিংহল 
চটি« গিয়াছে । হনুমান চৌষট্ি অঙ্গের চৌধট্রি স্থানে পাক-নাঁড়া দরিয়া বসিয়াছে। 

সান্নিপাতদলে সাড়া পড়িল। কাল নীলে হাঁড়জালি'* এ দশ পাগলী... কাঁল। 

হাঁড়িঝির সান্লিপাত সকলে সগ্ভ পাতাল যায়। হুঙ্কারে রাম-সীতার আজ্ঞায় 
ছাড় 1. 

১৬১. হাঁকণ্ডে৮ ষোলআন। জীবন ছিল।..'মুগ্ডের* বাণী। দ্বাদশ১০ যোগিনী। 
্রহ্ম। পানি ।.'অগ্রিশ্বর বাঁণে পিল! পুড়াইয়। মার । 

১৬৮" গ্রাম বাড়ী শোঁবার ঘর রাখ! হয় কাঁলীয়-নাগে সহত্র তাঁলি৯১ দিয়া, 
লঙ্কার* ম! হাঁড়িঝি চণ্তীর আজ্ঞায়। সাঁপ বাঘ চোঁর নিবারণ। মা কাগ্ডারী১৭ 

পুত্র লকাঁই৯৩। দেহের পঞ্চ কোষ১৪ ছাড়িয়া অন্ত ঠাই যাও । লঙ্কায়« ম| হাঁড়িঝি১২ 

১ সাপ্র ৪, পূ ৩৬৬-৬৮। দেবী সাত বৌন' : সাম্য, যোৌগিন্, বিগিন্, কালী, কংকালী, শীতল! 

( শহ্বালামুখী ) ও ফুলমতী (শ্রীভীরতী )। দেবী “সাত ভগিনীর' মধ্যে 'শীতলা' অন্যতম1। 

২ সাপ্র৪,পৃ২৩২ ৩ ম-বি,পৃ ৭৫, সা-প্র৩,পৃ ১৪৩ 

৪ সাঁ-প্র ৪, পৃ৩৫৯ € গৌঁঁবি, ভূ. পৃ উ ৫-৬ 

৬ স্লগি ৭ তু. ষোল “শঙ্খ ৮ -আনন্দক্ন্ধ (সাঁপ্র ৩, ভূ, পৃ ৪৬ &৪,ভূ, পৃ ১৭-১৮) 

» সাপ্র ৪,ভূ, পৃ ১৩৫-৩৮ ১০ স্বার-শরীর-বারে-বাউরে (গে-বি, পৃ ৯১) 

১১ তু. কোঞ্চ৷ তাল (চ-প,. পৃ €২)। গোঁ-বি, পৃ ৫২৫৩ 

১২ -্কাগ্ডার ঘরের মীতা চণ্ডী (বর. সাঁপ্র ৩, পৃ৯৯)। ইসলামী পরম্পরায়, এই প্রসঙ্গে 'হিঙ্গলাজ 

জ্বালামুখী মীও'-কে স্মরণ করা হইয়াছে (দ্র. “সাপের মন্তর' পৃ ৫১, খৌররম আলী সাহেব প্রশীত )। 

বাঙ্গালা মন্ত্রের মুদ্রিত এই সন্কলন-গ্রন্থখানি বিশেষ মূল্যবান্। ১৩ লখিন্দর ১৪ অন্নময়াদি। 



ভূমিকা ২৭ 

চণ্তীর আজা। ভাই-ভাতারী১ চণ্ডী জাগে। খড় ত্রহ্গত্রিশূল জাগে। বাড়ি 
বেড়িয়া লোহার বাড়২ পড়ে। চোর ভাকাত পরিফার হয়। কাঙুরের 
কামাখ্যা মাতা লঙ্কার হাঁড়িঝিত চণ্তীর আজ্ঞায়। 

১৭৬ কু-কাঁটা। করত করত মহাকরত আসিতে যাইতে কাঁটিব। ডান ভাকিনী 
ভূত প্রেত চৌষষ্টি যৌগিনী আশী হাঞ্জার ভূত প্রেত কাটিব।.*'লঙ্কাঁপুবীরঃ ঈশ্বর 
মহাঁদেব।'*'হন্থমানকে* যেখানে পাঠানো হয় সেখানে যায়। সাত পানের 
বিড়া খায়। হনুমান লৌহের কোট* ভাঙ্গে । বজ্র তালাঁতে" বসে। রাখাল 

সব বীরকে লেজে বাধে । পেট পিঠ ঘাট বাট ধান্ধে। কচি ঘোর মশান বান্ধে। 

বাচ। ত্রিবাঁচা চুকে । কুস্ত-নরকে পড়ে। অগ্রনী মায়ের ক্ষীর” খাইয়া “হু! রাঁমঃ 
করে। লঙ্কা হইতে কোট সমুদ্রঃ সিধা। তপ্ত-জর সেখানে ষাঁয় না হস্ছমান যতির 
দোহাইয়ে। তিন তালি" পথে শুইয়া বা পড়িয়া...মহাবীরের অঙ্গ বজ্ের*। 
বজ্রের লেন্ুটি। লোহার চৌটি।...অজরের আঁনন। বজ্রের কপাট। অজয়- 
জোড়ের৯* দশ দুয়ার১১। যে জড়ির খালে৯২ ঘ। দেয়, উল্ট ১৩ বিজলী তাকে খায়। 
হনুমস্তের মুখে বসে হরদেব, হৃদয়ে বসে দেবদত্ত,৯* তাঁকে রক্ষ।১« করে১« ভগবান্১৪।__ 

১. তু. ম-বি, পৃ ১৬ 'বাপভাতারি' ; গো-বি, ভূ. পৃ ১-গ ৩-৪: ধর্মঠীকুরের সমপিতৃত্বে শিব ও চণ্ডী, 
সম্পর্কে ত্রীতী ও ভগ্গিনী । কাঁজ নিক্ষল হইলে ইহ গালি-বি., ২ বেষ্টনী 

৩ ইনি মূলতঃ বৌধ হয়, অথর্ববেদোত্ত সর্পসম্পূক্ত কৈরাত' বা সিদ্ধ-হাঁড়মাল। ও উপবীতধারী ব্রাত্য 

হড্ডিপ ব1 হাঁড়ি ( চণ্ডীল ) জাতির পূজিতা দেবী চণ্ডী । প্রসঙ্গতঃ যোগিনীতঙ্্ের প্লোক দ্রষ্টব্য : “সিদ্ধেশি ! 
যোগিনী-পীঠে ধর্ম; কৈরাঁতজো৷ মতঃ -__অর্থাৎ হে সিদ্ধাগণের ঈশ্বরি, যৌগিনী-গীঠের ধর্ম কিরাত-জাতির 
ধম হইতে উদ্ভূত (দ্র দঠান্৮-0 55806) 5 01৮ সেও 075065101) 0,125) 1 পক্গাত্তরে, 

জগণেগীরী মনসাঁও “সিদ্ধযৌগিনী' ৷ “জরৎকারুজগদেগীরী মনসা সিদ্ধযোগিনী । বৈষ্ণবী নাগভগিনী শৈবী 

নাগেশ্বরী তথা ॥ (দ্র ব্রক্মবৈবত পুরাণ, প্রকৃতি খণ্ড, ৪৫1৯৪) সম্ভবতঃ, কামরূপের যোগ্সিনী-পীঠের 
অনুকরণেই চব্বিশ পরগণ1 জেলায় 'হাঁড়িঝি চণ্ডীর থান গ্বাপিত হইয়াছে প্রাচীনকীল হইতেই । 

ইনি ওখানকার গ্রামদেবী (শ্রীগোপেন্ত্রকৃ্ণ বনু মহাশয়ের ২৩-১২-১৩৬৮ তারিখে ও পরে আমাকে 

লিখিত পত্রাবলী দ্রষ্টব্য )। 

৪ গৌঁবি, ভূ. পৃঙউ ৫-৬ ৫ মহীবীর ৬ -ু২* গণ্ড বা /* পণ 

৭ তু. কোঞ্চা তাল' ( চ-প, পৃ ৫২)+ গো-বি, পৃ ২৫২-৫৩ 

৮ কপিলার ক্ষীর বাছুগ্ধ ৯» বজ্র কী কোঠড়ী (গো-বি, পৃ ২৪৫) 

১ তু. 'ভেদিয়! দশমী দ্বার খাল জোড় ঘর, (্, পৃ৮৮) ১১ পৃ ২৫৪ 
১২ খাল-বিখল1 ( চ-প, পৃ ১৬২) ১৩ গো-বি, পৃ ২৬১ 

১৪ ভগদত' (দ্র, 1য56৪-0928-116) 89018 0052 05166711, 2. 84, 98) 

৯৫ সাপ্রঃঃভূ.পৃ১৫ 



ইৎ পুথি-পরিচয় 

এই মন্ত্র তিন বার পড়িয়া তিন তালি দিয়া, আঁসন শুদ্ধি করিয়া তাহাতে বসিয়। জপ 

যজ্ঞ করিতে হয়।-__ইহাঁই হইল, প্রস্তত খণ্ডে সংকলিত বাঙ্গাল। মন্ত্রাবলীর বস্ত- 
ংক্ষেপ। : 

॥ বহিবর্গীয় সূত্রানুসন্ধান ॥ 

বৃতাত্বিক শরৎচন্দ্র রাঁয় মহাঁশয় একদা! রাঁচি জেলার বুওু পর্গণা৷ হইতে কিছু 
পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন১। তন্মধ্যে বঙ্গাক্ষরে লেখা বৃন্দাঁবনদাঁসের “তত্ববিলাঁস* 
কবিচন্দ্রের “অঙ্গন রায়বাঁর” কাশীরামদাসের মহাভারত ও সম্ভবতঃ২ জগত্রামী 

রামায়ণের পুঁথি ছিল। সেকালের তাঅশাসনের অন্রূপ পিতলের একটি পাট্টা 
তিনি পাইয়াছিলেন নাগবংশী “ঠাকুব”উপাধিক জমিদার-বাঁড়ি হইতে। বু ও 
তামাড় পরগণায় তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। পুরীধাম 
হইতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে যাইবার পুরাতন বাস্ত। রশচি জেলার বু ও 
তাম'ড় পরগণার মধ্য দিয়] বিস্তৃত ছিল। এখনও স্থানে স্থানে সে-রাস্তার নিদর্শন 

আছে। স্থানীয় প্রবাদ চৈতন্তদেব ঝাঁড়খণ্ডের এই রাস্তা দিয়াই মথুরা গমন 
করিয়াছিলেন । কৃষ্ণদাঁন কবিরাজ ঝাঁড়খণ্ডেঃ “ভিল্লপ্রায় লোক*দের মধ্যে চৈতন্তলীলার 

উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার জের রাঁয় মহাশয়ের সংগৃহীত বৈষ্ণব পুঁথির মধ্যেই 
পাঁওয়া যাঁয়। 

তামাঁড় থান! হইতে ১৯৫৯ সালে ডাক্তার শ্রীসর্ববন্ধু দে মহাঁশয় নরোত্তমদাঁসের 
“প্রেমভক্তিচক্দ্রিক1” ও জগত্বাঁমী বাঁমায়ণের পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন। তীহারই 

সহায়তায় সন্প্রতি* বীচি শহরের সন্নিহিত “উবারিয়া, গ্রাম হইতে আমর। অনেক- 

গুলি প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছি। পু'থিগুলি কয়থী অক্ষরে লিখিত । তুলসীদাসের 
দৌহা-চৌপাঈ-এর সহিত একন্ুত্রে বাঁধা, কাশীরাম কৃততিবাস ছুর্গাপ্রসাঁদ জগতরাঁমাঁদির 
রচনা মিলিয়াছে স্থবহু। এতত্যতীত, সাপের বিষঝাঁড়। মন্ত্র এবং নানাবিষয়ক 

১ জ্রষ্টব্য প্রবাসী, ১৩৪১, পৃ ৪৬৩-৭০, ৬৫৩-৬৫ 

২ সংগ্রীহক রায় মহাশয়ের মতে, “কৃত্তিবীসের রীমীয়ণের সঙ্গে ভাষায় কিছু প্রভেদ আছে' (দ্র প্র, 

পৃ৬৫৯)। পক্ষাস্তরে, রাচি জেলার বহুস্থলেই আমর। জগতর'মের রাঁমীয়ণের পুঁথি পাইয়াছি। 

৩ তামাড় হইতে ্রীদীতারাম সাহু কতৃক পত্রে লিখিত ও কখিত।: তু. প্র, ১৩৪১, পৃ ৬৫৬ 
৪ দ্রে প্র, ১৩৪১, পৃ ৬৫৬-৫৭ ৫ পূর্বে ডরষ্টব্য পৃ ১২, পাটী২২ ৬ অক্টোবর ১৯৬২ 

৭ মালিক ছিলেন প্রীরামপ্রতীপ, জ্রীগৌবিনদরাম ও জীদেবেন্্রনীথ নায়েক কর্মকীর | ইহাদের 
পূর্বপুরুষগণ একদ$ ব্'কুড়'-বর্ধম্ঘন হইতে শষ ওখবনে বসতি স্থংপন করিযছিলেন। এখনও বহ'দের 

বিবাহাদি সামাজিক করণ-কারণ বাঙ্গাল) দেশের সহিতও হৃইয়) থাকে । 
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লোকসঙ্গীত আমর। ওদেশের১ আদিবাসীদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছি 

আড়াই শতাঁধিক। তাহার অধিকাংশের ভাষা! মুলতঃ বাঙ্গাল! । ইহাতে প্রমাণ 

হয়, বর্তমান ছোটনাগপুরের পার্বত্য মালভূমিতে স্থপ্রীচীন সভ্যতার বিভিন্ন স্তরের 

নানা জাতির নিবাস হইতে, বঙ্গীয়-মাহিত্যসেবার উপকরণ, সন্ধান করিলেই 

মিলিতে থাকিবে । বিশেষতঃ ওখানে বাঙ্গালা-পু'খি-সংগ্রহের বিপুল সম্ভাবন। 

দেখা যাইতেছে । ওংস্ুক্যবশতঃ আরও অনুসন্ধানে দেখ গেল, বাঙ্গালার 

প্রতিবেশী পশ্চিম-দক্ষিণ আবরণ্য এলাকাতে, গাঁঙ্গের পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য-নিদর্শনের 

সহিত সামপ্রস্তপূর্ণ, নাঁনা দেবদেবীর ও অপদেবতার বিচিত্র পুজাপদ্ধতি এবং 

পালপার্ণ ও তাহার অনুষক্গরূপে বাঙ্গালা লৌকিক মমন্ত্রজাতে'রৎ ধারা বর্তমানেও 

অব্যাহত আছে। এতৎসম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধানের ও অনুশীলনের আভাস দিয়া, 

তুলনায় কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে ।-_ 
“ওজা” পাহান",৩ «পপ্ডিত”, ভক্ত গোৌঁসাইৎ বা পাদরী*৬-পরিচাঁলিত 

ওরাঁও-মুণ্ডাদের দেশে সর্পসাধন। অগ্যাঁপি স্বপ্রচলিত। “ুটিয়া,*-নাগপুরের “নাগবংশী”” 

গণের কুলকেতু (০6০0) হইতেছে-_নাঁগ”। বাঁচি জেলার “রাতু”-গ্রামের 'নাথ সহি 
দ্বেও রাঁজন্যবর্গের দেবীমণ্ডপে ও প্রাসাদের সিংহতোঁরণশীর্ষে বা 'ডুম্রি”-গ্রামের “লাল 

সাহেবদের খোলার বাড়ির পাকা দেওয়ালে রীতিমতো নাঁগমূতি দেখা যাইবে। 

“সিদ”-গাঁছের ডালের প্রতীকে ও খই-ছুধের ভোঁগবাগে ওখানে নিয়মিত সর্পপুজা৯ 

১ উল্লেখ্য ছুই ভ্রমণসঙ্গী ঃ দুর্গাপ্রসীদ কাহার (রামকৃঞ্ণ স্তাঁনাটোরিয়াম, রশচি ) ও মহাদেও ঠাকুর 

(দেওগাই, সিরি, রাঁচি )। 

২ তু. লৌকিক মন্ত্রেসি সীপের বিষ নীশে' (দ্র. 'গোপালবিজয়', সা-প্র ৬, পৃ৭)। (বিশ্বভারতীর 

অধ্যাপক শ্রীদুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মদীয় তত্বাবধানে এই গ্রন্থথানির প্রাথমিকভাবে সম্পাদন। করিয়! 

বিশ্বভারতীর পি-এইচ-ডি. উপাধি লাভ করিয়াছেন (১৯৫৯)। গ্রস্থখানির ২* ফমণ পর্যন্ত মৎসম্পাদনায় 

মুদ্রিত হইয়াছে )। ৩ পুরোহিত । তু. দন্ত" (দ্র- দ্বীপময় ভারত, শ্রীন্গনীতিকুমার চট্োপাধ্যায় )। 
৪ প্র. প্রবাসী, ১৩৪১, পৃ ৬৫৭ € গৌড়ীয়-বৈষ্ণবপ্রভাবজাত (তু. ধ এঁ, পৃ ৬৫৬-৫৭) 

৬ ড্র 70109 11 010058 5700 61091৮00010, ৮5 9. 0. 0০5, 20০, 290-94 

৭ দ্র উরণাও জীবনী, পৃ (লেখক মহেত্ত্র প্রসাদ পাণ্ডে, দিনেশ প্রসাদ পাণ্যে, প্রকাশক 
শ্রীঅখিলেশ্বর প্রসীদ সিন্হা, বিজয়ী ভগ্ডার, রচী )। ইন্দোঁমৌঙ্গোল “ছুতিয়া' জীঁতির (ত্র, 1:56- 

৯০৪-[5৮), 9. পু. 0868501, 0,66-61) সহিত এই নামের কোনও সম্পর্ক আছে কিনা 

অনুসধ্ধিতব্য। ইহার! নরবলিপ্রিয় 'অস্ছর' জাতি হইতে পারে। ৮ --সিজ মনসা! 
৯» বর্ধমান জেলার ভাতাড় থানার নোতা! অঞ্চলের “পৌবল! গ্রামে অগ্যাঁপি জীবিত সর্প লইয়! 

মহীধুমধামে মনসার ঝাঁপান ব। গাজন-পর্ব অনুষ্ঠিত হইয়। থাকে । 

€ 



ই পুথি-পরিচয় 

হইয়া থাকে নাগপঞ্চমী তিথিতে । রাতৃ-রাজ আঁদিতে ছিলেন অঘোঁরপন্থী 
তান্ত্রিক; বর্তমানে গোরখনাঁথী “রাউত” বা “নাথ-যোগী। বংশপরিচয়ে দেখা 

যায়, তাহাদের আদি-বংশপ্রবর্তক ওবাপ্ত-মুণ্ডা-রাঁজ “ফেণ২ মটুক রায়ের? জন্মমুহূর্তে 

রক্ষক ছিল “ফণা”-ধাঁরী 'পুগুরিক*২ নাগ২। সেই কারণে তাহাদের কুলকেতু--সর্পঃ 

এবং তাহাদের আবাসভূমির নাম _“নাগ"-পুর | আদিম ধর্মমতের বিবর্তনে বাস্তব সর্প 
সম্ভবতঃ একদ। বহুমানিত হইয়াছিল তান্ত্রিক গুরুগণের দ্রেবভাবনায়__কুলকু গুলিনী- 

শক্তিরূপে। শাস্ত্রীয় ষোড়শ সংস্কার-আচরণকারী আদিবাপি-সমাজে ) পরে, সহজেই 

ইহ নাথযোগের দেবী-প্রতীক “সরুয়। শঙ্থিনী+ বনিয়। গিয়। থাকিবে । 
এতদ্বতীত, ঝাঁড়৩-খগ্ডের ওরাও* জাতির মধ্যে লাঁকড়া১* £হাবরো”* বা কচ্ছপ, 

( “এক্কা” ),৬ “তিরকী”,* “তীগা”৮ “বে-ক* ইত্যাদি এই ধরণের নানা “গোস্ত 

(0০6০1) ও তজ্জাত পদবী আছে; তন্মধ্যে অন্ততম হইতেছে-_নাগ'১*। নাগগণ 

সাপ মারেন ন» আহারও করেন ন।; নাগের পুজা করিয়। থাকেন কুলাচাবে। 
কেহ কেহ মনে করেন,২ নাঁগবংশীগণের আদিপুরুষ “ফণিমুকুটরায়ের রক্ষক 

পুগুরিক নাগ” আসলে, মুগ্ডার্দের 'পাঁওঁ বিং, ব। শ্বেত পাঁঙুনাগ। এবং নাগবংশী- 

রাজগণ মূলতঃ মুগণ্ডাবংশোস্তভব। পক্ষান্তরে, “নাগ”পদ্বীর নজির বাঙ্গালীলমাজেও 

দুর্ঘভ নহে। বর্তমান বাকুড়।-বিষ্ণপুরের বগধী-সম্পূক্ত মললভূমি-বাজবংশের আদি- 

প্রবত ক রাজ৷ বঘুনাথ সিংহের বাঁল্যলীলাও নাগ-লাঞ্িত। 

১ রাতু/রাতুউ/-“রাউতু' ২ _-ফেণা-মণি (ড্র. গৌপালবিজয়, পৃ ১০১)। দ্র" [00 01520059৪2৫ 

60০5৫0০8065, ১০, 0. 185 এবং আমার নিকট ডুম্রি গ্রীমের নাগবংশী লালসাহেবগণ-প্রদত্ত বিবৃতি | 
৩ স্ঝাট- জঙ্গল (ভর; 11750210610708 02 09085], ৮০], 1175 $18100)0875 09 81-85)। 

ঝাড়েখর শিব বা “বঝড়েশ্বর' ব্যক্তিনাম বাঙ্গীল। দেশে সুপরিচিত (জর-সা-প্র ৪, ভু. পৃ ৮৪, টা ৩ 

এ, শ্,তূ. পু ৮৭, পা-টা ২)। 
৪ দ্র. 109 0280905 ০£ 01069 25007, ৪. 0. 9০১১ 00, 994, 825, 826 9০. * গলা 

পৃ ৯৮, আহ লাদ তিকী লিখিত ও প্রকাশিত, রচী, স্ ১৯৫০ ইন্ী। 

৫ অর্থাৎ নেকড়ে বাঘ । ধ্বনিসার্ৃষ্ঠে এদেশের বাগ্ঘষন্্রবিশেষের নাম “কাঁড়া-নাকড়া । 

৬ মদীয় সংগ্রহ ৷ কুর্ম-প্রতীক “ধর্ম শব্দের বুৎপত্তি-নির্ণয়ে ডক্টর শ্রীন্থনীতিকুমীর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 

ইঙ্গিত লক্ষণীয় (দ্র. রূপরাঁমের ধর্মমল, ১ম খণ্ড, ১ম সং (১৩৫১), ভূ, পৃ 6০০) 

৭ ক্ষেতের ইদুর, নেংটি ইঁছুর। চাকার ভুহ্ুকুর পদবী বা নামান্তর পাওয়। যায় 'রাউতু'। 
তিনি চর্যারূপক-রচণনীয় মুষিক-প্রতীক গ্রহণ করিয়াছেন (দ্র. চ-প, পৃ ১০-১১, ৭৪-৭৫ )। 

৮ -্বীদ্র। “বান্দর লোক" প্রসঙ্গে কৌতৃহলজনক বিবরণ দ্র. [5৩ 71£0)029, ৪* 0, ৮০৮, 
09, ৪-6, ৪০. ৯ -লবণ। মীনপন্থে 'আমুনি' কচুশীক খাইবার বিধি আছে (দ্র. গো-বি, পৃ ১*৫)। 

৯* ব! খেটা' | যমুনাদহ-নিবাসী (দ্র সা-প্র ৪, ভু. পূ ৫৯, পা-টা ৮) 
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স্থবর্ণরেখা-উপত্যকায় ই'ভ,-জোঁন।-অঞ্চলে বন্য হস্তিযুথখ অতকিতে আদিবাসীদের 
ংবৎসরের ক্ষেতের ফসল খাইয়া গেলে, মান্ত করা হইয়া! থাকে--“গণেশ ঠাকুরের কৃপা, 

বলিয়া । উবারিয়! (বা “লোহারিয়» ) গ্রামের বর্ধিষণ কর্মকারগণ তাহাদের “বৈঠকের, 

মাটির দেওয়ালে গণেশ-ঠাঁকুরের প্রতীক হস্তিমুণ্ডের১ ও জৌড়া-সাপের২ রিলিফের 
মৃতি, অলঙ্করণ তথ। গৃহদেবতা-স্বরূপে গ্রহণ করিয়া লইয়াছেন। আবার, মূলতঃ 

বাঙ্গালী হইয়াও, স্থানীয় দেবত। “মহাবীর ঝাগ্ডাণকেও তাহারা অন্বীকার করিতে 

পারেন নাই । যাঁহাই হউক, বাঙ্গালী-এতিহো মনসা পরবৈদিক নাগ-লাগ্ন দেবী। 

“নাগ” শব্দটি ছুই অর্থে প্রযুক্ত হইতে পারে_হাতী ও সাপ। বাঙ্গালাদেশে 

হস্তিবাহন।৩ ও সর্পবিভূষিত৷ উভয়রূপেই মনসামূতি মিলিয়াছে। 
ডূম্রি গ্রামের “দেবী মণ্ডপে” “জলেশ্বর মহাঁদেও” £বুভ ডা মহাদেও”ৎ “জাহের 

বুড়ী”%« “নয়নাচেদি রা'নী-মা”৬ মছিন্দর নাঁথের £হহঙ্কার" দেবী “নেতে। ধোবিন”৮ বা 

১ তু. “খেমীরে অঙ্কুশ দেয় হস্তিযার মুণ্ড (গো-বি, পৃ ৯৫) 

২ প্রীচীন ক্রীট ও স্রমেরীয়দের মন্ধা 'ইরা' ও “গি' নামক স্ত্রী ও পুরুষ সপযুগের পুজা! প্রচলিত ছিল 

(জল. মহেঞ্জোদড়োর লিপি ও সভ্যন্তৰ, নাথ, পু ৮৭) বাঙ্গালার নাণধর্মে ইহা। 'ছুইমুখা সাঁপ' (দ্র. গো-বি, 

পৃ৯০)। 

৩ শীস্তিনিকেতন-বোঁলপুরে 'ডাঁঙ্গলে-কীলী'-তলাঁর অদুরে মনসামন্দিরে দেবীর হস্ত্ী-ছলন রহিয়াছে 

(দ্র. সা-প্র ৪, ভূ. পৃ৭৩, পাটা ২)। স্থানীয় 'বীরবী'গণও ইহার পূজা! করিয়া থাকেন। বীকুড়া- 

সিমলাপাল-অঞ্চলের আদিবাসী 'লো।হার'গণ মহাধুমধাঁমে মণ্ডপে মনসাপুজ। করিয়! থাকেন হাতী ও ঘোঁড়ীর 

ছলন সহযে'গে। 

৪ «দেবী-মাই'-এর পুজার জন্য কোথাও নগণ্য মন্দির, সামান্য ছাউনি এবং অপর প্রধান গ্রীমদেবতাঁর 

জন্য শাল ব1 অন্য বৃক্ষরাজির নিভৃত বীগী বা কুঞ্পের মধ্যে বেদী বধিবার বিধান (জর 0:00 186118101 

%00 00810209) নি, 2. 7০৬১ 01) 1711) দেখা যায়। 

৫ তু. পশ্চিমবঙ্গের দেবদেবী 2 বুড়ো, শিব, বুড়ে। ধর্ম আঁহের বুড়ী, কামীর বুড়ী, পুইনে বুড়ী প্রভৃতি । 

৬ ইনি নীথসম্প্রদীয়ের রানী ময়নামতী" হইতে পাঁরেন। 
৭ “হাঙ্কর বাই? (জ. 07702 20116192870. 0896 )0৭,[১০0%, 16 ০0.)। আমার মনে হয়, 

মতন্তেন্্নীথের "সিদ্ধ হঙ্কার' দেবায়িত হইয়! ইহার সহিত একীভূত হইয়াছে । 
৮ তু. ভু. পু ১৫-১৬, পাটা ১৫ রজকী মুচিমাগী মনস।। ইনি চণ্ডীদীসের আরাধ্যা নৈরামণি 

'রমণী । ওরাও “করম ডণ্ডির' বা 'করমা'-গীতের বয়ানে দেখ যাঁয়, 'রুইদাীস পাটনে" মনুযোর স্জন এবং 

নাগপুরে তাহার জন্ম (রুইদীদ পটনে সিরিজল1 রে মনোও, নগাঁপুরে জনীম! তোহারা***রে'_দ্র- কুড়খ- 

সইহ1 পু ১৬, আহ লাঁদ ভিকর্থ লিখিত, রাঁচী )। আমার মনে হয়, এই রুইদাস-পাটনের সহিত রাট়ীয় 

'রুইদাস' মুচিদের (জ. সা-প্র ৪, পু ৩৭৪) এবং মুচিমাঁগী মনসার কোনও বিশেষ ভাবসম্পর্ক আছে। পাটনা 

ও রোহিতাঁশ প্রদেশ হইতে মুদলমান কতৃ্ক ওরাঁগুদের উৎখাত হওয়ার এঁতিহানিক কাহিনী ইহার 

পটভূমিমাত্র (তু. উ-জী. পৃ২)। 



২ পুথি-পরিচয় 

“নস! চাঁমীন্”ঃ “কামুর চাণ্ী”১ নিয়মিত পুজালাঁভ করিতেছেন--প্রস্তবখণ্ড২ ধ্বজ- 
ত্রিশূল ও তীস্ত্রিক নান1 চক্র-প্রতীকে । আমাদের সংগৃহীত ও আলোচিত বাঙ্গাল 

মন্ত্রাবলীতে এই সকল দেবদেবী মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃরূপে সুপরিচিত । 

বাঁজরোগ্লার দ'মোদর-তীরে দেবী রহিয়াছেন “ছিন্নমন্তা”ৎ ; তিনি শিলাময়ী ও 

মন্দিরবাসিনী। রাতুরাঁজের অচিত শাম্মীয় নিখু'ত শারদীয়। ছুর্গাপ্রতিমার গড়ন 
বর্তমান বাঙ্গ।লাঁদেশেও ছুলভ। নরবলির ও গো-বলির বদলে ছাগ-মহিষ-বলি- 
প্রাপ্তিতেই বর্তমানে দেবীর তুষ্টি। 'তুপুদাঁনা, গ্রামে জলেশ্বর শিবের “আখড়া- 
চৌতারার* পাঁটে ও তাহার ঈশান কোণে অবস্থিত দেবী “সাত বোহিনের»৬ 

মণ্ডপে প্রতিবৎসর চৈত্রমাঁসে বিষুব-চড়ক ( গাঁজন ) অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । তাহাতে 

“জাগরণ?,* “অগ্নিঝপ"৮ “লাফ রা ভাঙ্গ।”১৮ "বাণ-ফেৌড়া”৮ নিয়মিত সমারোহে 

সম্পন্ন করাইয়। থাঁকেন “পৈতুপ্ডি”* “দেঘরিয়+১* ও “ভক্তা'গণ১*। «টোঁন্্কো» গ্রামে 

১ ইনি হিন্দু ও ইসলামী (দ্র. “সাপের মন্তর', পৃ ৪ ই., মরহম মীর খোররম আলী সাহেব প্রণীত, 
গওসিয়! লাইব্রেরী, ৫৩ নং লৌয়ার সাকুলীর রোড কলিকাতা-১৬) বাঙ্গাল। মন্ত্রের 'হাড়িঝি চণ্ডী? | 
কবিকন্কণ মুকুন্দরীমের কল্পিত সপ্তরসের অধিকারিণী (আলোচন! দ্র. সা-প্র ৪, পৃ ৩৫৪-৫৫) দেবী 
চণ্তীর আবাসের অনুরূপ নগরের কল্পন। ওরাঞঁদের 'করমা-ব্রতের কাহিনীতে আছে (ভর, উ-জী, পৃ২৫)। 

২ শরৎচন্দ্র রাঁয় মহাশয় ছোটনাগপুরের প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তর, তীত্র ও দগ্ধমৃত্তিকীর নি্সিত 
প্রত্রবস্তর কয়েকটি চিত্র প্রকীশ করিয়াছেন (জর. প্র-$ ১৩৪১, পৃ ৪৬৮)। তাহার প্রকাশিত চিত্রাবলী 

দেখিয়া, দেবদেবীর প্রতীক এই আলোচা প্রস্তরাদির খণ্ডগুলিকে আমি মূলতঃ প্রাগৈতিহাসিক ও বৈদিক 
( , ধ, পৃ ৪৭* ) যুগের প্রত্রনিদর্শন বলিয়াই অনুমান করি । ৩ সম্ভবতঃ "মুণ্ড'-হীন তান্ত্রিক অঞ্চলের 
তত্ত্রসম্মত গীঠদেবী। ৪ তু. “দ্বারা গৌতারা' (সা-প্র », পৃ ১১৭)। 

৫ লৌহশলাকা বিদ্ধ মনুষ্ণাকৃতি কাঠের ছোট তক্ত। “মুণ্ডা-গাঁজনে' ইহা লইয়া! শৌভাধাত্রা কর। হয়। 
আদল ডরষ্টব্য__শিল্প।চা শ্রীনন্দলাল বন্থ-অস্কিত চিত্র (রূ-ধ, ১খ, ১ম সং, পৃৰ৮)। 

৬ ইহ্ীর! বৈদিক দেবী এবং রাটে স্ুপরিচিতা (দ্র. মদীয় প্রবন্ধ ঃ 'পাঙু-রাঁজার স্তূপের কথ ও কাহিনী", 
শারদীয় 'বধমান' ১০৬৮, পৃ ৩০-৩১)। ছেটিনাগপুরে ইহীর। 'বাণ-কাটনি'-মন্ত্বের 'সাতো। ধোবিন্”। 

৭ স্থানীস্তরে ইহাই সম্ভবতঃ 'জাগর'-দেবীরূণে কল্লিত হইয়াছে । 'জাগরণ' শব্দ হইতে অক্ষর 
বিপর্যয়ে গাজরণ' বা 'গাজন' শব্দ আমিতে পারে। 

৮ এই সকল কৃত্য রাঁঢদেশেও অজ্ঞাত নহে। রাণচি জেলার 'উবারিয়া' গ্রামের শ্রীরামপ্রতাপ 
কর্মকার-বিরচিত এই প্রসঙ্গের একটি ছড়া এইরূপ ঃ "ইহ কলিকাল ঘোরে, সামান্য ভক্তির জোরে, 
চলিতেছে অগ্নির ওপর গো । হর হর ব্যোম॥ রামপ্রতাপ ভাষে, প্রতচ্ছ দেখুন এসে, গ্রাম উবারিয়া৷ মণ্ড! 
পরব" -_“মণ্ড পরব আদিম কালের মুণ্-বলিদানের পর্ব হইতে পারে। ইহা মুণ্ড। জাতির মৌলিক ধর্মকৃত্য 
হওয়াও অনস্তব নহে । হয়তো, ইহাই পরে, ধর্মঠাকুরের নিকট 'হাকগুসেবন'-কৃত্যে পর্যবসিত হইয়াছে । 

» পতিতুঙ্ডিঃ সম্ভবতঃ বাঙ্গালী রাটীয় ব্রাহ্মণের গাই-বিশেষ। বর্তমান পূজক ্ীমোতীলাল 
পৈতুণ্ডির পূর্বপুরুষ একদা মানভূম জেলার অধিবাঁসী ছিলেন । 

১* বাঙ্গালার 'দেঘর্যা ও 'ভত্তণ' | অর্থ _দেবগৃহবাসী পুজক ও গাঁজনের উপলক্ষ্য-সন্গ্যাসী | 



ভূমিকা! ২৬ 
পাহাড়ের পাদদেশে আঁশ্রকাঁননে, গ্রামের 'জতরা? বা 'যাত্রামেলা”১ অনুষ্টিত হইয়া 

থাকে শ্রতি কোজাগরী পুধিমা তিথিতে । গ্রাম-গ্রামীস্তরের ওরাগ-মু'ড়াদের 
বাগ্ভভাগ সহযোগে গোত্রদেবত। বহিয়া পতাঁকা-যাত্রা২ ও সম্মিলিত উদ্দাম ছন্দোৌময় 

নৃত্যগীতের ভঙ্গিতে ও 'তাঁমাসা”ত-নৃত্যে প্রধানতঃ ইহ অন্গষ্ঠিত হইয়া থাঁকে। 

ওরাঁগুদের ধধর্মসে'-পূজা লক্ষণীয় ব্যাপার। শরৎচন্দ্র রাঁয় মহাশয় অচ্মান 

করিয়াছেন, ছোটনাগপুরের ওরা জাতি যে ধর্মে বা ধর্মদেবতার পৃজ। করেন, 

ভগবানের সেই নাম বৌদ্ধদের নিকট হইতে গৃহীত | তীহাঁর মতে, বিহার হইতে এই 

ধর্মে নাঁমটি আঁসিয়াছিল ৷ কিন্তু মনে রাঁখ। দরকার, বুদ্ধদেবের ধর্ম” নাম হরগ্রসাদ 

শাস্ত্রী মহাশয়ের সাশ্রতিক আঁবিষ্াঁরৎ মীত্র। পক্ষান্তরে, দ্রবিড় ওরাগুদের ধর্মে" 
ঠাঁকুর--“বিড়ি বেলাঁস” ব! নৈরাকার স্র্ধদেবতা৬ এবং পশ্চিমবঙ্গের সধ-ধর্মের পদ্ম-৬ ও 

কুর্ম-গীঠের কল্পনা, নিঃসন্দেহে এদেশের আদিবাসিন্দ! দ্রবিড়-কোলদের" দাঁন। বাট়ীয় 

ধর্মদেবতা-বিশেষের “অনুকূল কোলা” নাঁম, এই দৃষ্টিতে তীৎপর্যময়। ওবাগুদের* ধর্মে 
দেবতার স্ত্রী পার্বতী ও সীতা | শ্বেত ছাঁগ ও শ্বেত কুকুট তাহার প্রিয় বলি। মদ, ছুধ, 
আতপ চাঁউল তাহার প্রি উপচাঁর। অন্ধ কুষ্ঠ ক্ষতনিরাময় করেন ওরাওঁ-মুণ্ডাঁদের 
ধর্মঠীকুর। “হাঁরো”« বা “কচ্ছপ-কুলের ওরাগুদের মুণ্ডা-পাহাঁনের পূজায় তাহার 

পরিতুষ্টি। তীহাঁর পুরাঁণ-কাঁহিনী একদিকে যেমন স্থপ্রাচীন তাঁর ও পুরাঁতন লৌহযুগের 

১ অর্থাৎ বিভিন্ন গ্রাম হইতে শৌভাযীত্রা করিয়া! একটি নিপ্দি্ট দেবস্থীনে আসিয়৷ মিলিত হওয়া । 

প্রীরস্তে, স্থানীয় উলকী-পর “পাহীন'-এর শ্বেতপতীক1 ও আগত লাল-ডোর1 পতীকাসমূহের ('বৈরাখ স্), 

তুমুল বাঁছ্যভাও সহযৌগে অভিবাঁদন-বিনিময়, দর্শনীয় ব্যাপার । 

২ বিস্তৃত বিবরণ দ্র 0. 2. & 0. ৫০5, 0. ৪9, ৪ ০6০. ৷ পশ্চিমবঙ্গের বার-উয়ারি পুজা নুষ্ঠানে, 
পুজা লইয়। দেবমণ্ডপে যাওয়ার শৌভাযাত্রীয় বত মানে পতীকা বহন করা হয় না। পূর্বে হইত। ইহার 
আনুষঙ্গিক আদিম উদ্দীম নৃত্যগীত, বত'মানে রাত্রি-জাগরণ' করিয়। 'ষাত্রা'-গানের অনুষ্ঠানে পর্যবসিত 

হইয়াছে । কাত্তিকী শ্ঠামাপুজার উপলক্ষ্যে বলিপ্রদত্ত ছাগমুণ্ড লইয়া “মুড়ি কাঁড়ীকাঁড়ি'-অনুষ্ঠানে এদেশে 
আদিম উদ্দীমতার অবশেষ রহিয়। গিয়াছে । 

৩ বা, সং সীজিয়! নৃত্য করা। এদেশে গাজনের সং সুপরিচিত । ৪ দ্র. প্রবাসী ১৩৪১, পূ ৬৫৩। 

& দ্র. রূপরামের ধর্মমঙল, ১ম খ, ১ম সং, তু. পৃ 1/০-/০০ | এবং পূর্বে জ্টব্য, পৃ ৩৪, পাটা ৬ 

৬ দ্র; 0:%০৮ 79118100 তর 0096০208, 98786008005 8০5 00. 19967 209 

9122015) 2০7। 70. 998-405। তুলনামূলক আলোচন। অন্থত্র প্রকীশ করা হইবে। 
৭ দ্র. 1৮৩ 1180089 800 69617 000070, 8০, 2002. 0. ড 56০, । প্রসঙ্গতঃ স্মরণ রাখা 

আবন্তক, 'সিং-বোঙ্গণ' বা! হুর্ধদেবত। মুণ্ডা জাতির প্রধান দেবত। (দ্র" এ, এ, পৃ ১৩৮ ই.)। 

৮ ড্র ০, ৮৮, & 0১, 8০, 0০. 19-26, 289 ৪$০, 



২৫ পুঁথি-পরিচয় 
লৌহজীবী ব! বৈদিক ব্রাত্য অস্থর-বিনাঁশনের স্বৃতিমণ্ডিত, অন্যদিকে, “দিকৃডাঁক'সমেত 
তাহার পুজাপদ্ধতি ও মৌলিক ভাবরূপেও যথেষ্ট ক্রমবিবতন লক্ষিত হয়। এমন-কি, 

তাহাতে উপনিষদ প্রতিধ্বনি, অতি সুস্পষ্ট ।-«বাব। বাঁব। বাদর হাবেো ভৈরো। 

বাবাঁস্ নীমহাঁই, জিয়ান্ুম্ রাদস্ হাঁরো, ভৈরোঃ বাবাস্ নামহাই কায়াহছম্ রাদস্, 

“বাবা বাব॥ বাদব হারো১ ধর্মে বাবাস জিয়ান্থম রাঁদস।-_অর্থাৎ হে ভাই, তুমি মুখে 
ভগবান্কে 'বাঁবা” “বাবা” বলিয়। ডাঁকিয়। থাক; কিন্তু সেই “বাবা, তোমার প্রাণের 

ভিতরেই আছেন, [ কুর্মরূ'পী ] ধর্মে বাবা, তোমার শরীরের ভিতরেই আছেন*২ । 

বল! বাহুল্য, এই ধর্মে বাঁবা” বুদ্ধদেব কদাচ নহেন। ইনি পরমেশ্বর, এবং ত্রদ্ধ। বিষু 
মহেশ্বরের জনকত্-ীপক বাঘ৩ ও অজগর নাগত্বাহন আদিদেব ধর্মদেবতা৩। 

পকৃখর ঘোড়া, মহিন, বাঁঘ, সাপ, মশ]» শ্বেতমাছি পরিবুত, “নওয়া-চতি”-পূজায় 

পরিতৃপ্ত, ধানচাঁধী শিব-ধর্ষের স্বরূপ বাট়ীয় কোল-দ্রবিড় সভ্যতার বিবর্তনের 

মধ্যেই নিহিত আছে । ইহাতে “বোধি ধর্মের* প্রলেপ-লেপন, কল্পনাবিলাসযাত্র। 
ওখানকার ওজাদের ভূত-তাঁড়ানোর ও সাপের বিষ-ঝাঁড়ার মন্ত্রের ভাষায় দেখা 

যায়, বাঙ্গালার সঙ্গে কুডুখ ও দেহাতি হিপ্দীর এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। এদিকে 
স্থপরিকল্লিত গবেষণা চাঁলাইলে ভাষাতত্বের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নান নৃতন দিক আবিষ্কৃত 

হইতে পারে । রাঁচি জেলার পাঁচ-পরগণাঁর৬ এবং মানভূম জেলার* কুমী জাতির 

ব্যবহৃত বিকৃত বাঙ্গালা-বুলির নাম 'কুরম।লি বাঙ্গাল। ব! খোট। বাঙ্গীলা”। গ্রীয়ার্পন 

সাহেবের নমুন। উদ্ধৃতি হইতে ইহাকে বাঙ্গালা-অপতভ্রংশ বলিয়। সহজেই চেন। যায়। 
হাজারিবাগ জেলার গোলি। রামগড় ইত্যাদ্রি৬ অঞ্চলে যে বুলি প্রচলিত তাহার নাম 
«হেটগোলা”-বাঙ্গালা। কিন্ত সেন্সাস্ রিপোর্টে এই সকল বুলিকে হিন্দী বা বিকৃত 

মগাহি হিন্দী বলিয়৷ চালানে।* হইয়াছে। 

বু, শিলি ইত্যাদি পাঁচ পরগণ|র কুমাঁ ইত্যাদি জাতির মধ্যে রাঁধাঁরুষ্চবিষয়ক 
বাঙ্গাল! ঝুমুর-গীত" শোন] যাঁয়। ওদেশে অন্যত্রও ইহাঁর বহুল প্রচলন আঁছে। সম্প্রতি 
সংগৃহীত” একটি ঝুমুর গানের নমুনা এইরূপ £ “ভোরমে উঠিয়ে রাঁনী ক'লমে কানাই, 

তু. গো-বি, ভূ. পূক-৮। ২ দ্র প্র ১৩৪১, পৃ ৬৬৫। 

ত্র. সাঁপ্র ৩, পৃ ১১৮ ই.$ ভূ, পূ ৪৪-৪৬% বী-ধ ১খ, ১ম সং পৃ২৫। 

দ্র, ও তু. [00180 200169 £0 (6 10500 ০1 9০0০9 9, 0, 0৪, 00. 84-9৭ 

সম্প্রতি ডক্টর শ্রীনুধীরকুমীর করণ ও ড্র শ্রীনন্দকিশোঁর সিংহ এই বিষয়ে কিছু কাজ করিয়াছেন । 

দ্র প্র, ১৩৪১১ পৃ ৬৬০-৬২1 পাঁচ পরগণ। : শিল্পি, বারা, রাহে, বু$ ও তামাঁড়। 

৭. প্র, ১৩৪১, পৃ ৬৫৭। মর্দীয় সংগ্রহে প্রায় শতীধিক নমুনা আছে । 

ডাক্তার প্রীসর্ধবন্ধু দে লিখিত ২৬-১১ এবং ৮-১২-১৯৬২ তারিখের পত্র। সংগ্রাহক শ্রীভজরাই ওরাও । 

€& চি ০১ $ 

রখ 



ভূমিকা ২ 

চিনি ফেনি মাঁখন লিয়ে তাহি খেলাই । নাচ রে গোপাল মেরে বৌলোত তৌমাইঃ ॥ 

__এদিকে বাঁকুড়া-ছাঁতনার ভগবতী নিত্যা-বাসলী* ঝুমুরপ্রিয়া২ দেবী । “ঝাড়খণ্তী”- 

কীত-ন-পদ্ধতি বাঙ্গালা-মুলুকে প্রামাণ্য ও স্থপরিচিত। এই সকল যোগাযোগের উৎস 
সযত্বে অনুসন্ধিতব্য। কুডুখণ বা ওরা “সরহুল* গীত", 'জতরা”«, 'ঝুমৈর”৬ করম 

ড্ডি" বা “করম” গীত? “বেঞ্চ! ডণ্ডি'" ব| 'বিবাহ গীত”, “চালি বে-চন।”* ব৷ 

“আঙ্গন খেল* ইত্যাদি ধায্সিক ও সাংস্কৃতিক গীতাবলি ব। বোলচাঁলের১* তুলনামূলক 
আলোচন।১১ ভারতীয় জাতীয় সংহতি সাধনের উদ্দেশ্যে অবশ্-আঁলোঁচ্য বলিয়া 

মনে করি। 

১ ড্র. প্রস্তৃত গ্রন্থ, পৃ৩৬১। ২ দ্র" বঙ্গভাষার লেখক, হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, পূ৩। 

৩ -কুর্কু (বাঙ্গাল ভাষাতত্বের ভূমিকা, ৩য় সং, জ্রীস্পনীতিকুমীর চট্টোপাধ্যায়, পূ ১২২)। কোল 
অথবা মুণ্ডা ভাঁষা-গোঠীর সান্তাল, হো, শবর, মুণ্ডারী ও কুর্কু ই. ভাষা! অস্টি.ক ভাষা-গোগীর এবং গোও, 
ওরাও ই. দ্রাবিড় ভাষা-গোঠ্ীর অন্তভুক্তি (দ্র. এ, এ, )1 ৪ বা 'খদ্দি ডণ্ডি' (দ্র কু-স, পৃ ১০২)। 

€ যাত্রা । (লুঝরি ও লহস্থমা_এই দুই প্রকার সুরে গাহিবার নির্দেশ আছে (ড্র. এঁ, পৃ ১০৪)। 

৬ -্ঝুমুর । ইহ1বিশেষ প্রকীর হরের নাম (দ্র. এ, পৃ ১০৫)। ডাক্তীর দে-সংগৃহীত ওরাও- 
মুণ্ডাদের গেয় একটি 'করম-ঝুমুরের' নমুন। : “ডালে আছে মুলো নাই বাঙ্কা গাছে ফুলে। নাহি, বেন! ফলে ফল 
কেমন হয়, গিয়ে। (এই ) কুথা৷ পণ্ডিত, তো। ভাভি। ন্বর্গে পঞ্ছি উচড়, সামন। সুড়া ( সিধা) খুটা বায়ি, 
তোরে! মন্দির বনায়, ই কুথা পণ্ডিত ভাবে ।_ ইহার সহিত তুলনীয় “কোন সরাবর1 পানি বিনো, কোন 
মূল বিনো৷ ডাল" ই. (গো-বি, পৃ ২০৫)। 

৭ ওরাও্ড ভাষায় "ডপণ্ডি--পর্বোপলক্ষ্যে গেয় যে-কোনও প্রকারের গীত। গোওদের মধ্যে ইহীর 
সমার্থক শব্দ 'ডাণ্ড'। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম ন্বীয় গীতপদ্ধতির পরম্পরা-প্রীপ্তির জন্য মানিকদত্ের 
'ডাঁণ্ডা'র প্রতি খণ স্বীকার করিয়াছেন (আলোচন। দ্র. সা-প্র ৪, ভূ. পৃ৮, পাটা ৪)। 

৮ বৃক্ষবিশেষ (2 501%087511011% ) 1 ইহার ডালে লোকাচারে এই পুজ। হইয়। থাকে। 

পূজার পর ভাঙ্গ। ধামা, কুল।, ধুচনি ইত্যাদি পুকুরপাঁড়ে নিক্ষেপ করা৷ হয়। দ্ামোদর-উপত্যকার 'ফেঁতাই 
চণ্ডী” অনুরূপ দেবতা । শাস্তীয় 'ভ্রীকর্ম। একাদশী ব1 ঝুরপুজন-পদ্ধতি' “কর্ম ও 'ধর্ম নীমক ছুই ভাইয়ের 

ব্রতকৃত্য প্রসঙ্গে স্বতন্ত্র ব্যাপার (দ্র. “ভ্ীকম্1 একাদশী রতকথা, গংগাদয়।ল পাঁণ্ডো-বিরচিত, বাবু ঠীকুরপ্রসাঁদ 
গুপ্ত বুকমেলর, বনারস সিটা, প্রকাশিত )। ডক্টর শ্রীকু্ভিবিহারী দাস তাহার “ওড়িয় লোকগীত ও কাহাণী' 
গ্রন্থে (বিশ্বভারতী, ১৯৫৮ ) ওড়িক্লণর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত করম দেবতার পুজাঁবিধি ও আখ্যায়িক। 
প্রকাশ করিয়াছেন। এতদ্বতীত, শরৎচন্দ্র রায় মহীশয়, রীচি জেল! হইতে ওড়িয়া ভাষায় “করম কথ? ব! 
করম-ধরমের কাহিনীর পু'ধি সংগ্রহ করিয়াছিলেন (ড্র প্র, ১৩৪১, পূ ৬৬*)। 'উরাও জীবনী" গ্রন্থে 
বিবৃত করম-কথাঁর কাহিনী বিশেষ বৈশিিষ্ট্যপূর্ণ এবং বাঙ্গীলাদেশের চণ্ডীমঙ্গল-গ্রস্থের ধনপতি-ঞীমস্তের 

বাঁণিজাঘাত্র।-কাহিনীর সহিত অনেকাংশে সাদৃগ্ঠযুক্ত (ভর, উ-জী., পু ২২-২৬)। কুড়খ-সইহা। গ্রন্থ-ধৃত 
(পৃ ১০৫-১*৭) ছড়া-কাহিনীটিও লক্ষণীয় ।__এই কাহিনীগুলির তুলনামূলক আলোচনা, আবগ্যক । 

৯ তু. 'অথ চনা-পীবন' (শৃন্ত-পুরাণ, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্-প্রকাশিত, পূ ৪০-৪১)। 

১০ দ্র কু-স' পৃ ১০২-১১১। 

১১ দ্র. নমুন। : কু-স, পৃ ১০৬ (করম ডণ্ডি ব করম গীত) £ নগপুরিয়] চেঁড়া গেলে! ( ছোঁটনাগপুরের 

যুবতী কন্যা ), বোঙ্গ। বোঙ্গ! ভোটঙ্গ কাদি'.'হে1 (হাওয়] হ'য়ে ভোটান যাচ্ছ কেন)। ইসানিম অয়ো॥ 



০ পুথি-পরিচয় 

স্পষ্ট ব্যক্তির শরীর হইতে বিষ-নামানোর প্রক্রিয়ায় বাঙ্গাল! দেশে “মোরগ ঝাঁপ' 
করার কৃত্য করিয়। থাকেন রোজাগণ | ওদেশে আদিবাসীদের মধ্যে নান। পুজাপার্বণে 

দেবতার নিকট বিশেষ বলি দিতে হয় মোরগ । ওরাগ-মুণ্ডাগণ চেত্রমাসে শালফুলে 

“সরহুল”১ পুজা, আষাঢ় মাসে সবুজ ধান্চারায় 'হড়িয়ারি" পূজা» অগ্রহায়ণ মাসে কাটা- 

ধান্ে থিড়িহানি” পৃজাদি করিয়া থাকেন ।__এই কল পুজা ও অন্য নানা অনুষ্ঠানে 
এখানে মোবগ-পূজ| ও মোরগ-বলিদানের বিধি স্প্রচলিত। মোরগরক্ত বাতীত 

আদিম দেবতাদের যেন তৃপ্তি হয় না। কুকুট-রক্তে তুষ্ট হইয়া ওদেশের দেবতা! 
উপাঁসককে প্রচুর ফসল ও সর্বমঙ্গল দাঁন করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে, পশ্চিমবজে 
ধর্মঠাকুরের নিকট মোরগ-বলি দিবার বিধি আছে। হিন্দু ও জৈন 
এঁতিহো চণ্ডী মনসা কান্তিক কুকুটসম্পৃক্ত দেবদেবী। বৈদিক সাহিত্যে 

হংস জীবাত্মার প্রতীক। প্রাগ-্বৈদিক ধর্মে সম্ভবতঃ এই প্রতীক ছিল 
বিষবৈরী কুকুট। ভ্রমবশতঃ ইহা ইসলামীৎ অবদান বলিয়। অনুমান কর! হইয়া 
থাকে। স্বরূপতঃ, এই প্রথ। প্র।গার্ধ সভ্যতার নিদর্শনবিশেষ বলিয়াই মনে করি। 

বঙ্গে ও বৃহত্তর বঙ্গে পল্লীসমাজের, উপর ও নীচের তলায়, আধ ও আদিম 
ধর্ম-সংস্কৃতির শাশ্বত ফন্তপ্রবাহঃ এই “ভারী-শিল্প-যুগের অবসপিত পরিস্থিতিতে 
এখনও স্বকীয় স্বাতন্ত্র হারায় নাই। “বাঁজা-ডেরা*-র শংখ্নদীর “হীরা দহ” 
আজিও বর্তমান । তবে, ঈশাহী ও বৌদ্ধ মিশনারীগণের আলোকদানের নবীন 
প্রত্ব,র আদিবাপী-সমাজ হইতে কিছু কিছু অন্ধকার বিদূরিত করিতে সমর্থ 

পাম্প 

ইসানিম বাবা (এখানে তৌমার মা, এখানে তোমার বাবা), বোঙ্গ বোঙগ। ভোটঙ্গ কাদি'"*হো। (হাওয়। 
হ'য়ে ভোটান যাচ্ছ কেন)। ইপসানিম সিঙ্গার, ইসাঁনিম পতার (এখানে তোমার লাঁসবেশ, এখানে 

তোমার অলঙ্কার ), বোঙ্গ। বোক্গ। ভোটঙ্গ কাদি'**হে। (হাওয়া হ'য়ে ভোটান যাচ্ছ কেন)1--প্রসঙ্গতঃ 

স্মরণীয় যে, চর্যাগীতির বাঙ্গালী “বউড়ী'গণ “রাতি ভইলে কামর জাঅ' অর্থাৎ রাত্রি হইলে “কীউর-কামিখ্যা' 

ব। কামরূপ যায় (দ্র চ-প, পৃ ৫*-৫১)। উপরন্ত, মনে রাখ দরকার, নাথযোৌগের ও বাঙ্গীল। মস্ত্জীতের 

প্রধান অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। “কামরূপে অবস্থান করেন । পক্ষান্তরে, 'নাট' উপজাতির অছি-দেবতা। 'নাট' 

'নাটিন' 'কোউনর' বা আসামের কামরূপে অধিষ্ঠান করেন (ত্র, ০. চ. & 0.১ 28০7, 0, 978-14 )। 

১ বাঙ্গীলাদদেশে শালবন-বেষ্টিত “নুরুল (বা 'হুরুলিয়া')--এই গ্রামনামের উৎপত্তি, অনুরূপ 

পুজাপার্বণের অধিষ্ঠীতৃ-দেবতার নাম হইতে হওয়া সম্ভব। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের অসংখ্য গ্রামনাম দেখা 
বায় আক্ট্রক ও দ্রবিড় মুল। দক্ষিণ রাঢ়ের দামোদর-মুণ্ডেখরী উপতাকীয় অন্থর ও মুণ্ডাদের পদচিহ্ন লক্ষ্য 

কর! যায় অসংখ্য। বীকুড়া-বর্ধমান-বীরভূমে অন্ুর-অধ্যুষিত প্রাগৈতিহাসিক গ্রীমনীমের অপ্রতুলতা। নাই । 
২ ধমঠাকুরের আলোচনী প্রসঙ্গে আমরাও পুর্বে ইহ! মনে করিতাম। 

ও ড্র. ছোটানাগপুর ক। সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পু ৪, প্রকাশক সিনহ। প্রেস, রাচী। 



ভুমিকা ৭ 

হইয়াছে। কিন্ত তাহাতে স্থলবিশেষে দেশের পরম্পরাগত পরিচয় একেবারে মুছিয়া 
যাঁওয়ায়, অবশ্ই এতিহানিক ও নৃতান্বিক তথ্যের দিক্ হইতে কিছু কিছু জাতীয় 
অপচয় ঘটিতেছে। এক্ষেত্রে, আশার কথ! এই যে, ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি অতীব 
দৃঢ়মুল। ফলে, আদিবাসী ওরাওঁ-মুণ্ডাদের 'গৌয়ো?১ মুণ্ডা-পাহানগণ, তাহাদের 
জাঁতভাই খৃষ্টান হইতেছে বলিয়া, ধর্ম দিয়াছে” __এ-কথ|। এখনও স্বীকার করেন না। 

স্থানীয় ভোম্মন২ মাহাতো”গণও২ নববৌদ্ধ পরিবেশে কৌলিক ব্রাহ্মণত্ব ভুলেন নাই। 
সম্প্রতি দেখা যাইতেছে, রাচি জেলার “জোঁনা"ও-ঝর্ণার গৌতমধারা”-_এই নাম 

দেওয়! হইয়াছে । সেখানে পর্বতশীর্ষে গৌতম-বুদ্ধের নামে মঠ ও মৃতি প্রতিষ্ঠা কর। 
হইয়াছে নয়নাভিরাম পরিবেশে । কিন্তু, আদলে, তাহা-যে ছোটন।গপুরের গঙ্গ। 
যমুনা ও রাঁঢ়,* নদীর মুক্ত ত্রিবেণীতীর্থ* _সে-পরিচয় ভূলিলে, জাতীয় সংস্কৃতির উপর 
অবহেল! কর! হইবে । এই পরিবর্তন-প্রচেষ্টায় মনে হয়, যেন, উত্তর বিহারের একদাতন. 

বৌদ্ধ প্রবাহ,* ছোটনাগপুরের গভীর পার্বত্য অরণ্যভূমিতে প্রবাহিত করার 

ব্যপদেশে,” গৌতম-বুদ্ধের নামে, ঝাঁড়খণ্ড হইতে সর্প যোৌগের মনসা-সাঁধনা” বা সুপ্রাচীন 

শৈব নাথ-৮ তান্ত্রিকতা, হয়তো! অজাঁনিতভাবেই নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া হইতেছে । 
তথাপি, ভৌগোলিক, কিংবা! সেকালের অর্থাৎ গুপ্ত, পাঁল, সেন যুগে অথবা ইসলামী» 
ব। ইংরাজ আমলে, রাজনৈতিক ব! যে-কোন স্থত্রে, এক কাঁলের অষ্টাদশ আটবিক 

১ রণচি জেলার “গড় খটঙ্গা” গ্রামের অধিবাসী জনৈক পাহীনের নাম। “গোয়ে নামটি আমাদের 
'গোয়ী" বা 'গুয়ী” ক্সরণ করায়। এখটঙ্গ নামে গ্রাম বীরভ্ূমে আছে। 

২ ্জানা'-বর্ণ। বা বর্তমান “গৌতমধারায়' বিড়ল'-প্রতিষ্ঠিত গৌতমবুদ্ধের মঠের বর্তমান দেওড়। 
অহিভুষণ শিববাচক “ডোম্মন' নামটি লক্ষণীয় । বাঙ্গীলাদেশে 'ডোৌমন' (*ভোম্মন), 'ডোম্না (*ভোম্ম-না ), 
“ভোম্মারণ' বা 'ডোম্মরা' (*ডোন্ম-রা), 'ডোম্মালা' (*ডোম্ম-লা)_এইবরপ নাম হিন্দু ও মুসলমান সমাজে 
ব্যক্তির, সর্পবিশেষের এবং দক্ষিণ রাট়ে বিভিন্ন স্থানের ও অতি পুরাতন মজা! জলাশয়াদির আছে, দেখা যাঁয়। 

৩ রাচি জেলার ও বিহারের মানচিত্রে বখাক্রমে বানান আছে : 20155, 99138) (জোনাহ, বা 
জউনাহ.)।-_ ইহা! হইতে সহজেই ও ম্পষ্টতঃই “জবুনা? বা যমুনা" শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। অথচ, দক্ষিণ-পূৰ 
রেলপথের জোনা-সন্নিহিত স্রেশনটিরও সম্প্রতি 'গৌতমধার নামকরণ হইয়াছে । 

৪ এই নদীটির স্থানীয় নাম 'গুঙ্গা। কিন্তু সন্নিহিত রেলক্টেশনের নাম 'গঙ্গীঘাট”। 
«৫ রা়ীয় অথব। রাঢদেশগামী । উভয় অর্থেই ইহা ইতিহীসিক সত্য । 
৬ পূর্বাভিমুখী 'গঙ্গ'-নদীর ধারায় “যমুনা'-নদী ও ঝর্ণা মিলিত হইয়া “রাঢ়,-নদী-_এই নামে প্রবাহিত 

হইতেছে । ৭ দ্রে. প্রবাসী, ১৩৪১, পৃ ৬৫৩। 

৮ আলোচনা! দ্র. মহেঞ্জোদড়োর লিপি ও সভ্যতা, প্রীরাজমোহন নাথ, পৃ ৮৩-৯১। তু “নাট-নাটিন' 

(0. 8. & ০.» 8০5, 00. 278-4)1 ৯ ড্র প্রবাসী, ১৩৪১, পু ৬৭৫ 

১০ ইষ্ট ইত্ডিয়। কোম্পানীর আমলে 'জেলা জঙ্গলমহল সম্পর্কে (বেগুনকোদর, পাঁতকুম, খটঙ্গা, 

কোচাগারা, ই. গ্রামনামাদির প্রসঙ্গে) আলৌচন। দ্র, 'চিঠিপত্রে সমাজচিত্র' গ্রন্থের মুদ্রাপ্যমীন প্রথম থণ্ড। 

ঙ 



রহ পু'থি-পরিচয় 

রাজ্যসমস্থিত এই তোসলী”১ মহারাঁজ্যে পরিব্যাপ্ত, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের আদি” 
বাঙ্গালীর লমাজ-মস্থনের এতিহাসিক অন্তন্তর (91105080009 )১ কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান 
করিলেই মিলিয়! যাইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । এতদঞ্চল হইতে বঙ্গসংস্কৃতি- 

সম্পুটিত হস্তলিখিত গ্রস্থাবলী, দস্তকথা ও লোকসঙ্গীতাদি নি:শেষে সংগৃহীত হইলে, 
বৃহত্বঙ্গের ভাঁষা, ধর্ম, সভ্যত। ও রীতি-নীতির পুরাতন নিদর্শনসন্বলিত সাহিত্যসেবার 
কোন্-সে বিস্ময়কর উপকরণ আমাদের অধিগত হইবে, কে জানে । 

যাহাই হউক, ছোটনাগপুরের এই আরণ্য পরিবেশে, বাঙ্গাল! পুথর সহিত, 
ওখানকার আদিবাসী ওজা-ম'তী এবং দেগুড়াদের নিকট হইতে সম্প্রতি সংগৃহীত 
বাঙ্গালা অজ মন্ত্রাবলীর অধিকাংশই হইতেছে-__“জ্রিবেণী-ঘাটে মন-পবনের ক্ষাবে 

নেতা-ধোবানীর কাপড়-কাঁচা"র কাহিনীঃ-সম্বলিত। তাহার বিস্তৃত ও তুলনীমুলক 
'আলোচন। প্রকাশ করিবার অবকাশ এখানে নাই। তন্মধ্যে, মাত্র সাঁপ-খেলানো 

মন্ত্রের কয়েকটি ছত্রৎ উদ্ধার করিয়া এই প্রসঙ্গের আপাততঃ ইতি করা যাইতেছে । 

এই ছড়া-মন্ত্রগুলিকে পশ্চিম বিহারের ভোঁজপুরী ভাষায় লেখ! “বিহুলা! কথা'-কাঁব্য-* 
ধারার" অভিনব “বাঙ্গালী”-সংস্করণরূপেও গ্রহণ করা যাইতে পারে। পুধভারতের 

প্রাচীন ও নবীন অখপ্ড জাতীয় সংস্কৃতির ছিন্নস্থত্রে ইহা যেন বহুদিনের বিস্বৃত 
গ্রস্থিযোগের একটি সপ্রশ্ণ ঝলকানি £-_ 

১ আলোচনা দ্র, সা-প্র ৪, ভূ. পৃ ৮৬-৮৭, পাঁ-টা ১০ 

২ ভ্রুণ 0100083 ৪00 6৮৪1৮ 0০065, 8০5, 0,888 £ মুণ্ডীগণ গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের 

আদিবাসিন্দা (0. &. 0. 77838০2)। তু বাঙ্গালীর ইতিহাস, ১, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ৮-৯ 
৩ ওরাও 'নীগ-মাতি' ( দ্র" 015০0 61181020800 00১6০80৪, ৪. 0. 8০5, 0, 802-৪, 68)। 

মন্্রবেত। ( মতী £ মন্তী / মন্ত্রী )--এইরপ বুৎপত্তি হইতে পারে । 'রোজা' বা 'ওজা (03৪) শব্দটি আদি- 

ভারতীয় আধভাষায়, ল্যাটিনে ও ইন্দো-যুরোগীয় বিশেগ্ত শব্বরূপে পাওয়া বায় দ্র. 8. ০. [., ৪, ৪০. 110, 

0. 9. 9, 8190851 )। 

& অর্থাৎ মনসামঙ্গলের কাহিনী । (তু. ওরাঁওদের অপদেবতা-'নুমিরাণ!-গীতে বিধৃত “ছাপ্পান কোটি 

লখনদর-নাথ--0. সি. & 0.১ 8০১, 9. 9901 ইহ ধম পুজাপদ্ধতির “দিক্ডাকের' অনুরূপ )। 

& রাঁচি জেলার 'ডূম্রি' গ্রামের 'ওজা-ম তা? জীঅঘনু নায়েক ঘাঁসী কতৃকি গীত ও কথিত। 

৬ মুন্ধী গমগুলীমলাল সংশৌধিত ও প্রহ্বীদদীস প্রকাশিত সচিত্র “বিহুলীকথা' অর্থাৎ বিষহরী 
চরিত্র (পাটনা সত্যন্থধাকর প্রেস )। সম্প্রতি আমরা “বিহুলা বিষহরী' গ্রস্থের মুদ্রিত দুইটি শ্বতস্ত 

ভোজপুরী পাঠ পাইয়াছি। প্রথমটি সচিত্র। লেখক মহাদেব প্রসাদ সিংহ, আরা। দ্বিতীয়টির প্রকীশক 
ঠাকুরপ্রসা এণ্ড সঙ্গ বুকসেলর, বারাণসী । 

৭ আলোচনা! দ্র. বা-সা-ই, ১খ, ২সং, সেন, পূ ১১৩-১৬$ এ ৩য় সং, পূর্বীধ? পু ২১৮২১ 



ভূমিকা তই 

কোঁথাসে আলে মনস! কুথা তোমার ঘর । 
কাঁলীদহে ঝাঁপ দিয়ে কোথা তুমার ঘর বাড়ী ॥ 
পূরুব দেশসে আলে মনসা পছিমে উপ দেশ । 
ওরে কালীদহে ঝাঁপ দিয়ে কোঁথ তুমার ঘর ॥১ 

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, প্রীপঞ্চানন মণ্ডল, 
বিদ্ভাভবন, শান্তিনিকেতন, অধ্যাপক, বাঙ্গীল! পু'থির সম্পাদক ও অবেক্ষক 

পৌষ ৭, ১৩৬৯ £ ডিসেম্বর ২৩ ১৯৬২ 
১ বাঙ্গাল। 'মন্বজাতের' উৎপত্তি ও প্রসার নিয়ি-প্রসঙ্গে ছোটনাগপুর হইতে সম্প্রতি সংগৃহীত বিভিন্ন 

মন্ত্রীবলী ও লোৌকগীতির মধ্যে এইরূপ ছত্রগুলি একটি বিশেষ দ্িগ-নির্দেশিক । রাটের অসংখ্য গ্রামনীম, 
জাতি, ব্যক্তি ও পদবীর নাম, সামাজিক রীতিনীতি, দেবদেবীর নাম ও পুজাপদন্ধতি কোল- ব! দ্রবিড়গন্ধী। 
বত'মান বধ'মান-হুগলী-সীমান্তে মুণ্ডেশ্বরী-উপত্যকাঁয় 'কাইতি' (-*%কয়থী ) নামক গ্রাম আছে। তাহার 
পুরাতন নাম পাইতেছি 'বানরপুর' (সাঁপ্র ৫,পৃ৮)। লোকবিশ্বাসে, ইহা “বাণ অস্রের, রাজধানী । 
আমীর মনে হয়, এই 'বানরপুর'-অঞ্চলে “বিরহোঁড়' ব।"ছুতিয়া' জাতির একটি প্রধান আবাসকেন্দ্র ছিল । 
তাহাদের জীবিক1 ছিল সম্ভবতঃ লোহাগলানো। কাইতির পার্থবতাঁ 'ছট'- ব৷ ছোট-বৈনান ( গ্রামনাম, 
ড্র' চি-প-স ২, পৃ ৫৭২, ৫৫৪, ই.), “ছাঁত।'- বা 'দত।- (-ছতা)-দীঘি (বিশাল জলাশয়), আকনে-'লোহাই' 
(গ্রামনীম ) এবং লৌহকারদের পদবী 'কাইতি", বেনেদের পদবী রোম" প্রসঙ্গত; বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । 
অনুসন্ধানে দেখা গেল, এখানকার মাটাতে রহিয়াছে প্রচুর লৌহমল ($:০০-০:০) এবং ফসিল-প্রতীক 
শিবলিক্গগুলির নাম “বুড়ো শিব' ব। ঝাঁড়থণ্ডের 'বুড্ঢা মহাদেও'। ভঙ্জপুরের স্ুপে আছেন “ভর্জেশ্বরী কালী" $ 
আলমপুর-মাধবডিহিতে আছে “আহের চণ্ডী”, €ডোম্মরা', 'বারাদত' (অর্থাৎ কোষাগার ) ও রণক্ষেত্র বলিয়। 
প্রসিদ্ধ বিশল চটানডাঙ্গ। ।--এই পরিবেশে, কোনও সময়ে আধাঁভবনের উদ্দেগ্তে বাণ-অন্থরের সহিত 
উধা-অনিরুদ্ধের পুরাণ-কাহিনী'টি জোড়া হইয়। থাকিবে । মরা-নদী মুণ্ডেশ্বরীর তীরে 'ধ্রাঙ্গণডাঙ্গ।-গ্রাম, উষা- 
পোতা'-ভূপ, “নন্দাবাড়ী-জোল', 'জাঙ্গাল'-পথ, 'বারাসত'-ডাঙ্গ৷ এবং “ম্বেতগঙ্গা', 'ঘোড়াদীঘি', 'কলিঙ্গা, 
“ধেৎকু'ড়' (-জীয়ৎকুণ্ড) ইত্যাদি পুঞ্করিণীনিচয় ও অগ্মিগড়-সীমিত স্থানের (দ্র. মদীয় প্রবন্ধ “কাইতির 
শেতগঙ্গী, শারদীয় বর্ধমান, ১৩৬৭ ) ভূগর্ভস্থ প্রত্যাশিত বিশাল মৃত-নগরবিশেষের ধ্বংসস্তূপ প্রত্রতাত্বিকদের 
বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ কর! উচিত। 

আমার অনুমান, এতদঞ্চলে দ্রবিড়-অস্গরদের সহিত কোল-মুণ্ড। জাতির সংঘর্ষ ও সহাবস্থান ঘটিয়াছিল। 
নদী মুণ্ডেখরীর নামটি মুণ্ডাঈশ্বরী অর্থাৎ মুণ্ডা জাতির পুজিত। দেবীর নীমজাত হইতে পারে । আঞ্চলিক 
অধিবাসী অতি প্রাচীন মুড জাতির স্মৃতি হইতে, পরে ইনি লোঁকবিশ্বীসে 'মুণ্ড-সম্পংক্তা মুণ্ডেশ্বরী, ব৷ 
মুণ্ডাগণের চাণ্ডী-ঈশ্বরী বা মুণ্ড' মালিনী, 'অস্থর'বিনাশিনী চও্মুণ্ডেশ্বরীরূপে দেবায়িত। হইয়াছেন, হিন্দুতান্ত্বিক- 
তার জারকরসে। ধর্মঠাকুরের 'মুণ্ড-গীঁজনে' মুণ্ড-বলিদান-কৃত্য ('হ1কও সেবন”), বা! দেবীর নিকট নরবলি 
(ত্র. -)-]ত, 6. 66) তাহারই জের। লক্ষণীয় যে, ধর্মঠাকুরের নিকট মুণ্-বলিদান-কৃত্যের প্রধান 'আমিনী' 
বা সহায়িকা 'ভোম্ব-চাগালী'-প্রিয়া ষোগাগ্াা বাসলী চণ্ডী ।-_যাহাই হউক, এতদঞ্চল হইতে পুখিপত্র, 
স্থীননাম, কথা -কাহিনী ও প্রবাদশ্পরম্পরাদি সংগৃহীত, সংকলিত ও আলোচিত হইলে এবং সেই আলোকে 
এই স্থবিস্তত অঞ্চলের সুবিখ্যাত স্তূপঞ্ুলি খনন কর! হইলে, বাঙ্গীলার প্রাগৈতিহীসিক বা আদি-ইতিহাসিক 
অন্ধকার যুগ অনেকাংশে আলোকোন্তীসিত হইয়। উঠিবে, সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 

মনে হয়, বাঙ্গীলার মৌড়-অজয়-দামুদ্রা-দাঁড়িকেশী-শিলাই-কীসাই-উপত্যকার শস্তম্তামলা! সমতলভূমি 
হইতে তাহার আদিবাসিন্দাগণ, এদেশে আযসভ্যতার বিবতণনের স্তরে স্তরে উদ্বান্ত হইয়া ঝাঁড়খণ্ডের 
পার্বত্য অরণ্যতৃমিতে আশ্রয় লইয়াছিল। অস্ট্ো-দ্রবিড়-কিরাত-কৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে উভয় দেশের অর্থাৎ 
ভাগীরথীসীমিত পশ্চিমবঙ্গ ও ছোটনাগপুরের ভৌগোলিক, সাহিত্যিক, সামীজিক, সাংস্কৃতিক ও ধাগ্িক 
রূপান্তরের তুলনামূলক আলোচনা, মুদ্রাপ্যমান সাহিত্য-প্রকীশিক। পঞ্চম খও গ্রন্থের ভূমিকায় প্রসঙ্গতঃ 
প্রকাশ করা হইবে। 



“বিশ্বভারতীর আর কিছু থাকুক না থাকুক, উহাতে যে বই ও পুথি 
সংগ্রহ হইয়াছে ত'হার মত সংগ্রহ ভারতে আর কোথাও আছে কিনা 

সন্দেহ? । 

২৯।৭। [১৯1২৭ -_ হরপ্রসাদ শান্জী 
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তৃতীয় খণ্ড 





১ অষ্টোত্তরশত-নাম 

দ্বিজ হরিদাস] 

পুণিসংখ্য। ১১২১7 পত্র ২+ খত্তিত: আকার ১৩/*% ১০ ১৩০৮৮ ৫ | 

৬ন্রীত্রীকষ্ণ শ্বরনঃ__ 
অথ সত নাম লিক্ষতে ॥ 

হবে নারায়ন গোব্যান্ধে গোপাল বুনমালি শ্রীরুষ্চচন্দ কর দয়। করনাসাগর্। 
শ্রীবাধিকাঁর প্রাণ কৈল গোবিন্দ মুরারি নন্দের নন্দন নাম নিকুঞজবেহারি । 
বংনিবদন স্যামস্ন্দর গোবদ্ধনধারি। 

হরিনাম বিনে রে গোবিন্দ নাম বিনে বিফলে মানবজন্ম জায় দিনে দিনে | 
দিন জায় মিছে কাজে রাত্রে জায় নিত্রে না ভজিলাম বাঁধা রুষ্ণর চরনারবিন্দে | 

কষ ভজিবারে জিব সংস্বারেতে আইল। মিছে মআয় লুধব হইএ বিক্ষম হইল।। 

জখন কৃষ্ণ জন্ম নিলেন দৈবকি-উদ্রে পুত্পুবিষ্ দেবগন মথুরাঁতে করে। 
বান্থদেব থুঞের আল নন্দ ঘোসের ঘরে নন্দের আলয়ে কৃষ্ণ দিনে দিনে বাড়ে । 

নন্দ থুইল নাম নন্দের নন্দন জদদ] থুইল নাম জাছু বাঁছাঁধন । 
উপানন্দ নাম থুল' স্ুন্দরগোপাল ব্রজবালক থুল। নাম ঠাঁকুর রাখাল । 
স্থভলচন্দ নাম থুল! ব্রজের রাখাল ছিদ্বাম খুইল নাম রাখালের রাজ] । 

ম্থনিচুব! নাম থুইল। জতেক গোঁপীনি কেলেশোন। নাম থুইল রাঁধাবিনোদিনী । 
কুবুজ। থুইল নাঁম পতিতপাঁবন হরি চন্দাবলি নাঁম থুইল মোহন বংসিধারি | 
অনস্ত খুইল! নাম অস্ত ন! পেঞ্ে কৃষ্ণ নাম থুইল্যা গর্গ্যগ মুনি ধেন জানিঞ্ডে। 
কল্প মনি নাম থুইল। দেব চক্রপাঁনি বনমালি নাম থুইল বনের হরিনী। 
গজহত্তি নাম থুইল! শ্রীমধূন্থদন অজামিন নাম থুইল দেব নারায়ন । 
পুরন্দর নাঁম থুইল। নাম জে গোবিন্দ দ্রিপদ্ধি থুইল। নাম দেব দিনবন্ধু। 

সদাম খুইলা [নাম] দ্বারিদ্রতঞ্জন ব্রজবাপি নাম থুইল। বেজের জিবন । 

দর্পহাঁরি নাম খুইলা অর্জুন মহাবির পস্থুপতি নাম থুইল। গুড় মহাবির। 

জুধিষ্টার নাম থুইল। জজ্ঞন্ুর বিছুর থুইল! নাম কানাঞ্ঞের ঠাঁকুর। 
বাঁসক থুইলা নাম ছিগ্টীর শ্রীপতি খ্রিবলুকে নাম খুইলা ধিবের সারখি। 
নারদ থুইল নাম ভক্তের পেল ধুন ভিন্বাদেব নাম থুইল লক্ষি নাবায়ন। 
্রভূমা নাম থুইল সত্তরের সাক্ষতি জামবতি নাম খুইলা দেব জুরধ্যাশতি । 
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বিশ্যামিত নাম খুইলা সংসারের সার অহল্যা খুইলা! নাম পাসান উবার | 
ভিগুমনি নাম খুলা জগতের হরি পঞ্চমুখে রাম নাম খুইলা তিপুরাৰি।... 
দিজ হরি... 
শ্রীকৃষ্ণ সত অষ্টত্বর নাম.'*সন ১২৫০ সাঁল__ 

২ *আত্মকাহিনী 

কান্দাস 

পুঁথিসংখ্যা ১১৪১, পত্র ১, খণ্ডিত; আঁকার ১১৮ ৬৫। 

শ্ীশ্রীরাধারুষ্চ চরণসহায় ॥ 

মনে মনে ভেব্যা দেখ সভাঁকার প্রান এক কণ্টক ফুটালে নহে স্থির 
নিজ পরিবার ইচ্ছা অবল। জনের বাছা কিবা দোসে কাট তার সির । 

মিছ। পুতী সত জায়া সকলি য়নিত্য মাআ। পরিনামে কেহ নহে কার 

স্থর্ত নৃপতি ছিল [দি]নে লক্ষ বলি দিল কোথা গেল তাঁর পরিবার । 

কাননে নিসেৰ রাজ। করিতে দেবির পুজ। বলি দিত্যে আনে সাধুজ্নে 

ফাঁটিয়! দেবির কাঁয় [বুঝী]ইত নিসেদ রায় সবংষে হইলে নিপাতনে । 
সিবংসে বিবৃকাস্থর অচীরেতে হইল চুর দেবি সেবি ইন্দ্রজিত কোণ! 
জে মহিরাবন ছিল বহু পক্থ বলী দিল সেই দেবি কাটায় তাহার মাথ]। 

পন্থু-অঙ্গ বলিদান করি দষানন বাঁন অচিরাঁতে তন্গু কৈল নাঁষ 

পরপুত্রে দিয় দুখে কেব। কোথা আছে স্থখে না স্থন পুরাঁন ইতিহাঁষ। 
পঞ্চ বৎসরের সিস্থ জ্ঞান ধ্যান নাঁঞী কিছু কৃষ্ণসেবা কৈল মাস ছয় 

ভব ইন্দ্র আদি-জম কেহ নহে তার সম সর্রবোপরি বৈষে মহাসয় । 

নারদ দাসির স্থত সেবিয়। কৃষ্ণের ছুত তিন লোকে করে জার পুজা 

অলস আ...'মাঁক্ণও রিসি কষে *পমী""*নি হইল। রাঁজ।। 
কষ্ণকর্ম করি হন্ন অবিনালী জাব তম্থ বিভিসন জিনি স্বত্বভয় 
সিষুপাঁল কৃপাচার্ম্য সাধিঞ রুষ্ষের কাধ্য অজয় হইল। মহাঁসয়। 

পাঁগুবের,রাঞজরানি সভামধ্যে ধরি আনি বিবস্ত্র কদ্ধিল। তুর্য্যোধন 
সেকালে ভ্রোপদি দেবি কৃষ্ণ স্বোঙরিল! জি তাঁর ফৈল লজ্জ। নিবেরন। 

বিদ্যমান ছুই পথ জাহা জেই অভিমত সেই জন কন্ধক তার আষ। 
ভেব্যা দেখ নিত্যাঁনিত্য কিসে ঘট়াইবে চিত্ত অনুভবে কহে কানদাঁদ | 



পু'থি-পরিচয় ৫ 

ুক্বর্ম করিলাম [দামি] কাটয়। ভিতর এই হেতু মোনে মোর লঙ্জিত অস্তর | 
মোনে ছিল কাঁটদ্জায়্ না দেখাইিব মুখ ভগবত গৃহস্ত জায় ফাটে মৌব বুক। 
নন্দকিসোর বাবা মোর ধর্শ অবতার বুঝিআ। আমার ভাগ্যে করিল। বিচাঁর। 

মোনে ছিল কাটয়ায় কৰিবাবে বাধ বিধাতা লাগীল মোরে হইলাম নৈবাষ। 

হইল নৈরাষ মোরে নিদান্ধন বিধি কুটিনাটা হইল বহু গ্রামে হইল বাদি । 
সবে দেখি নন্দকিশোর বাব। মোর ধশ্ম ্বতার দেখিয়া ভরষ! মোর বাড়িল আপাঁর। 

কিঞ্চিত কহিল মাত্র কি কহিব আর তোমার তনয় হউক আশীর্বাদ আমার |." 

৩ আজ্তন্ব-জিজ্ঞাল। 

কৃষ্তজদাস 

পুথিসংখ্যা ১৩১৮ পত্র ৪, অথগ্ডিত; আকার ৮৮ ৩৪০”, পুথির আকারে মুজিত | 

প্রতৃর স্থখের সখি হৈয়া করয়ে ভজন তাহার গোঁচর হয় নিত্যবুন্দাবন। 
শ্রীরপ বঘুনাথ পদে বার আশ আত্মততব জিজ্ঞাসা কিছু কহে কৃষ্ণদাঁস ॥ 

৪ *আর্ব। 

ভবানী মিত্র, শুভঙ্কর 

পুঁথিসংখ্যা ১৯১৮; পত্র ১; অথণ্ডিত; আকার ১৩১৮ ১০%। 

'-*অবধান করে। সভে আমার ভকতি £ চারি বঝসে ধান্য হঅ £ সোল ঝসে রতি £ 

চারি ধান্ত রতি হয় দস রতিতে মাস। ঃ নঅ মাসায় তোল! হয় স্থন সত্ত ভাসা! £ 
চারি তোয় ছটাঁক হঅ সোল ছটাকে সের £ ছত্তিস মাসায় ছাটাক কিছু নাহি ফের £ 

সোল মাসাঁয় ঢেপ হয়ঃ পাঁচ টেপ দুই তোলাঁতে পল ঃ সওয়া দুই ঢেপতে ছটাক 
বুঝহ সকল ঃ চৌসপ্ী তোলাঅ সের চারি সেরে রিসা ঃ পাচ সেরে পুসরি হয় £ 
চল্লি সেরে মোন £ চারি মোনে তঙ্গী হয় সংক্ষেপ বচন : শুভম্কর ভাবিআ ভবানি 

মিদ্তি কয়  গন্ধবনিকান লেখ! এই মত হয় :-_ 
***মোনের লেরেকে টাকা ৮ অষ্ট গণ্ড। আনায় ৭ দুই কড়। মোনের ছটাকে 

টাঁকায় ৭ “ছুই কড়া আনায় দস ভিল  মোনের কেপাক্ে টাকায় ২৮ আট দস্ভি আনায় 
অর্ধ দস্তি মোনে তোলাকে টাকায় ও চারি দস্তি আনায় দস্তির চারি ছটাক 

মোনের মাঁসাকে হীকায় নর্থ নস্কি "আনায় 'দস্ভির আদ্ধ ছটাক স্থতঙ্কর ভাবিআ! 
ভবানি মিত্তি কম্ম : গন্ধ বনিকের লেখা এই মত হঅ 2 
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সেরের ছটাকে টাকাক্ম / এক আন। আনায় ৩। পাঁচ কড়া সেরের ঢেপকে টাঁকায় 
২৮৪৫ আট গোগডা তিন কড়া পাচ দস্তি আনায় ২ ছুই কড়া ছুই দস্তি £ সেবের 
তোলাঁকে টাঁকাঁয় ৪1৭ সতের কড়। সাত দস্তি আনায় ৭১ এক [কড়া এক দস্তি £ 

সেরের মাঁসাকে টাকায় থ২ ছই কড়৷ ছুই দস্তি আনায় ২” ছুই দস্তি দস্তির দুই আনা 
কুভস্কর ভাঁবিআ৷ ভবানি মিত্রী কয় গন্ধ বনিকের লেখা এই মত হঅ £-_ 

-**'নান। সাস্্ং দ্রিতং বক্ষে রাজনিতি সম হয় সর্ববিজং মিদং সান্ত্র চানুর্কেন সার 
সংগ্রহং ॥ 

সকল সাস্ত্ের ফল কহিল নিছয় আরজে রাঁজগনে ব্রবহাঁর হয় চান্ক্য নামেতে 
্রস্থসকলের সার সকলের বিজ এই লাস্ত্র স্থবিস্তার ॥১|-.- 

মূলন্থত্ত পৃবিক্ষামি চাহুক্যেন জতোদিতং জন্য বিজানমাত্তেন মুক্ষ ভবতি 
পণ্ডিত £-- 

আপুনি চাহ্ক্য জেই মতে কার্জ্য আছে তার মর্ধে মূলস্থত্ত কহি সন মুক্ষ হঅ। 
জানে জদি ইহার অর্থ তখনি পণ্ডিত হয় জনিহ অবের্খ।২ 

বিদ্তঞ্চ নিপতঞ্চ গ্ৈবত্ত,ল্য কদাচন সদেসে পূর্জযতে রাজ। বিগ্ভণ সর্ববাথে 

ূর্জ্যতে 
বিদ্বান আর রাজ ন। হয় সমান জে করে সমান জ্ঞান সে বড় অজ্ঞান কেবল 

আপন দেসে রাঁজ। পুজ্যবান সদ্দেসে বিদেসে বিদ্যণবানের সম্মন 1৩ 

৫ *কড়চ! 

ছ্বিজ কৃষ্ণদাস 

পু থিসংখ্য। ১২৪২ ॥ পত্র ১ হ অখণ্ডিত ; আকার ৭০৮১৫ ৫1০৮1 

৭ভ্রীপ্রীকফ-_ 

শ্ীগুর শ্বরণং 

শ্রীগুরূবে নম 

উ কে বটে রেজাহুবিতিরে কপিন দণ্ডধারি কাচা শোনা ভগমগ বদনে হরি হরি 

অনূন বশন শোঁভে বদনে বলে হবি আজাচুলঘ্িত ভূজ ছুই বাঁছ তুলি। 
রাধা রাঁধা বাধা বলে আনন্দে কুতুহলি দিজ কৃষ্ণদাদ মন হইল পাগলি ॥১। 

কৃ কৃ কৃষ্ণ বলে. ভাশএ নয়ীন্জলে উ কেজায় বে কপীন, দগুধারি। 

আজাহুলদ্বিত ভু রাতুল চরণমুগ .উ কে জায় রে রুপীন দগুধারি |. . 



পুথি-পরিচয় 

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ সদ! বলে উ কেজায় রে কগীন দগুধারি 
গলেতে পুষ্পের মাঁল। ব্রজভূম করেছে আলা £উ কে 

শ্রীরাধে জয় বাঁধে বলে ভাঁসএ নয়ানজলে £ উ কে 
ললাটে চন্দনফোঁটা দেখিএ চান্দের ঘটা ঃউ কে 

৭্রীকৃষ্ণ | 

অজ্ঞান তিমির নাশে ভক্তি জ্ঞান পরকাঁশে ভজ মন শ্রীগুরূচরন । 

চক্ষুদান দিল জেই প্রতি জন্মে প্রভূ সেই দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশন । 
জে পদ ভরশা মনে মাআবন্ধবিমোচনে কর মন শুদিড় নিশ্চয় । 

শ্রীগুরচরণে রতি হইলে উত্তম গতি জয় জয় শ্রীগুর মহীশয়। . 

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে রাঁধাকৃষ্ণ জানাইতে এ কলিতে কৈল অবতার । 
সব অবতার শীর ভক্তরূপে অবতার শ্রীভাগবতে জাহার প্রচার । 

এ বসম্বাদ কৈল জে জে ভক্তজন যে সব চরণধুলি মো করি প্রার্থন । 
কষ্ণপাদপদ্মে মতি জাহাঁর হইল তাহার চরনে মতি শে শাধ করিল । 

সে বলে হইল গ্রন্থ মনে বিচারিল কৃষ্পাদপদ্ে ভক্তির মূল হেতু হৈল। 
আমি নাহি জানি ভক্তি অতি ছুরাঁচার সভে মোবে কর রূপ। ভাবিঞাছি শাঁর ॥ 

৬ ক্ষণদা গীতচিস্তামণি 

বিশ্বনাথ চক্রবতী 

পুিসংখ্যা ১২৭১ $ পত্র ৭ $ খর্ডিত; আকার ১১০৯৪+। 

হি দুতী প্রাহ॥ 
ধানশী ॥ 

একান্থ এ কানু তোহারি দোহাই বড় অপরূপ আজু পেখলু রাই ॥ 
পীন পয়োধব দুরবী গাঁতা৷ স্থুমেক্ধ উপর জনন কনকলত|। 

মুখ মনোহর অধর স্থুরঙ্গ ফুটল বান্ধুলি কমলক সঙ্গ । 
ভাঙক ভঙ্গিম পুছসি জঙ্গ কাঁজরে সাজল মদনধনু । 
নয়ানযুগল তৃঙ্গার আকার : মধুএ মাতল কিয়ে উড়ই না পার ॥৪| 



৮ পুথি-পরিচয় 

শ্রীগান্ধার ॥ 
কি কহব মাধব কি কহব কাজে পেখলু কলবতী সখিগণমাঝে । 
আছইতে আছয়ে কাঞ্চন পুতলা ভুবনে অনুপম রূপে গুণে কুশল। | 
এবে ভেল বিপরিত ঝাঁমর দেহ! দিবসে মলিন য়ৈছে চান্দক রেহা। 
বাম করে কপোল লুলিত কেশভার খিতি নখ লিখই নয়ানে জলধার ॥৫1 
কামোদ ॥ 

সুখময় কাঁননে ফুটল পাউরি পরিমলে ভরল দিগস্ত 

দূতীক মধুর বচন সুখ মাত মধুকরে কহুল একস্ত। 

মধুশৃদন রস রঙ্গ চলি চলি বিপিন [উচ] গিরি গন্ধরে পায়ল মাধবি সঙ্গ । 

রস দরসাই জবনু' বহু বারণ চঞ্চল মন্দর হাথে 

নহি নহি বচন রচন সমুবায়ল পবন ঢুলায়ত মাথে। 

বহু গুঞ্জাবলি নতি নতি করি করি মীধবি মধুপ মানাই 
তব মধুপানে মনোরথ পুরল হবিবল্লত স্থুখদাই 1৬| 
ভূপাল॥ 

হরিগলে লাগল চম্পক মাল! পুলকিত বাহু বিহসি রহু বাঁলা। 
কান রহল'**কমল লাগাই ওহি কমলমুখি মুখ ন পটাঁই। 
হসি হবি নখ দেই গেড়ুয়। বিদীর ধনি কুচ চাঁপি বচই শীতকাব ॥৭1 
কেদার ॥ | 

দৃঢ় পরিরস্তন করু কতবার বিগলিত কুম্তল টুটল হাঁর। 
ঝন ঝন কিক্কিনি স্থপূর শান আনন্দে পরল সহচরি গাঁন । 
উছলল সৌরভ মধুকরগাঁণ শ্রমজলে দুহু' তন্কু করল দিনান। 
কহে হবিবল্লভ এ সখরাতি মনমথ শাগরে ডুবল মাঁতি ॥৮ 
ইতি শ্রীগীতচিস্তামনৌ পূর্ব্ব বিভাগে শোড়শী ক্ষণদা 1১৬।,, 

ভাব ভরে গর গর চীত খেনে উঠে খেনে বৈসে ন। পায় শহ্বীত। 
অতি রসে নাহি বান্ধে থেহ শোঙরি শোঙরি কান্দে নব ওরু বশে লেহ। 
নাচে পছ' গোরা নটরাজ কিলাগি গোলোকপতি সংকীর্তন, মাঝ । 
প্রিয় গদাঁধরের করে কর ধরি মরম কথাটি.কহে ফুকবি ফুককি।, 
ডগমগ আনন্দ হিলোলে লুলিয়। লুলিক। পড়ে. পতিতের কোলে ৷, 
গোরারসে সব রসম[য়): নাদরবে বলরাম, পাসান হৃদয় 1১1 



পু'ধি-পরিচয় 

শ্রীরাগ ॥ 
নিতাই গুণমনি আমার নিতাই গুণমনি অমিয় প্রেমের রসে ভাসাল্য অবনি। 

প্রেমের বন্তা লৈয়।৷ নিতাই আল্যা গৌড়দেশে ভূবিল ভকত সব দীনহীন ভাসে । 
দীনহীন পতিত পামর নাহি বাছে ব্রহ্মার ছুল্পভ প্রেম সভাকারে জাচে। 
অবান্ধব করুণ নিতাই কাঁটিয়। মহান ঘরে ঘরে বুলে প্রেম অমিয়ার বান। 

লোঁচন বোলে আমার নিতাই যে বা নাহি মানে 

আনল জালিয়! দিব তার ""' মুখখানে ॥২। 

'**শ্রমজলে পুরীত দুহু' ভেল এক জঙ্গ রতিমঙ্গল জয় অভিসেক । 

কুচপর বিদগদ পানি বিরাঁজে কনক কলসে জঙ্থ কিশলয় সাজে । 

সব কানন ভরি পরিমল ভান হরিবল্পভ অলিকুল গুণ গান ॥৮| 

শ্রীবাগ ॥ 

কিবা সে প্দোহাঁর রূপ কিশোর কিশোরাী ] পসরা পসারি রভস রসের কুপ। 

রবির কিরণে মলিন ইন্দু কুমুদ মুদিত লাজে 
চান্দের ভরমে চকোঁর মাতল ইন্দিবর হাসে মাঝে । 

চান্দের উপর এক বিধুবর ইন্দুর উপরে শশি 
চকোর উপরে পিএ ম্বধাকর খঞ্জন উপরে বসি। 

যমুনাতরঙ্গে অরুণ উদয় তারার পসাঁর তথ! 

অরুণ চাপিয়!। তিমির রহল কি ন! অদভূত কথা । 

তড়িত উপর স্থমেরূশিখর ঘনের জনম তায় 

কনকলতায়ে মুক্ত ফলল কেবা। পরতিত জায়। 

বাধামাধব আরতি এ সব কহিতে ভরশ। কাঁয় 

রসের পাথারে ন। জানে সীতার ডুবিল শেখর বায় ॥৯। 

কামোদ ॥ 

করতলে কুমস্কুমে সো মুখ মাজল অলক তিলক '* 

জাবক চিত্র চরণ পরিখই মদন পরাজয় পাঁত 

গোবিন্দদাস কহইতে..সিখইতে ,..কত হাথ 1১০৭ 

দূ 



১০ গঁঝি-প্ররিচয় 

প্রার্থন। ॥ বরাড়ী ॥ 

প্রাণধন নাক নিবেদন এ '..কবে। 

ছুছ দুর ররময় রুরূ-.'ক্মবরান কর নাথ মোরে ॥ফঞ্র। 

হে কষ গোকুলচন্জ্র গোপ্ীজনবলভ হে কৃষ্ক, প্রেয়সিশিরোমনি 
হেম গৌনি-'ঠাম গাঁঞ অবণ পরশমাজ গুণ শুনি যুড়াঁয় পরানী । 
অধম দুর্গতজনে কেবল করূণ। মনে ব্রিভূক্ষনে এ যশ খেয়াতি 
শুনিয়। সাধুর মুখে শরণ লইনু' স্থখে উপেখিলে নাহি. মোর গণ্তি। 

জয় কৃষ্ণ জয় রাধে জয় ক্ষণ জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বাঁধে জয় রাধে 

অঞ্জলি মন্তকে ধরি নৰোত্বস্থ ভূমে পড়ি কহে পন্থী পুর মোর লাধে ॥১১॥ 

পুরুব ॥ 

ছুহু' মুখ সুন্দর কি দিব উপম। কুবলয় চান্দ মিলল একঠাঁমা । 

সামর নাগর নাগরি গোরি নীলমনি কাঞ্চনে লাগলি জোরি। 

নিবিড় আলিক্ষনে পিরিতি রস্ালি রনকলতা। যেছে বেড়ল তমাজ। 
রাইপয়ৌধরে পিয় কর সাঁজ কুবলয় শু পুজল কামরাজ । 

রায়শেখরে কহে নয়ান ছলাঁশ নবঘন্ধে স্বীর বিজ্ুরি পরকাঁশ ॥১২॥ 

ইতি শ্রীগীতচিস্তামনৌ পূর্ব্ব বিভাগে প্রগল্তাবন্সনে ষপ্তদন্ী ক্ষণ ॥১৭। 

সিন্ধুড়া ॥ 

গোর। করুণাসিন্ধু অবতার | 
নিজগুণ গাথিয়। নামচিস্তামনি জগতে পরায়ল হার ॥ ঞ্ু॥ 

কলি তিমিরাকুল অখিল লোক হেরি বদনচান্দ পরকাশ 

লোচন প্রেম স্থধারস বরিখনে জগজন তাপবিনাশ ॥ 

ভকত কলপতর অন্তরে অস্তব্ধ রোপন ঠাম্বহি ঠাম 
তছু পদতলে অবলম্বন পশ্থিক পুরল নিজ নিজ কাম ॥ 

ভাবগজেন্দ্র চঢ়ায়ল অকিঞ্চনে এঁছন পহু'ক বিলাশ 

সংশারকুটে বিষে তন্ন ঘগধল একলি গোবিম্ঘাস্ ॥১॥ 
॥ শ্রীবাগ ॥ 

“রাই করুণাময় অবতার । 
দেখি দীনহীন করএ প্রেমদান আঁগম নিগম সার ॥ ৬ ॥ 



গুধি-পরিচয় ১১ 

সহজে সরল নিরমল কমল জিনিয়। খের শোভ! 
বদনমগ্ড কোটি শশোধবর জিনিয়। জগমনলোভ। ॥ 

অঙ্গ হুচিক্কন মদানমো]হন কণ্ঠে শোভে মনিময়্ হার 
বচন রচন শ্রবণে ছুরে গেল পাঁতকীর বন আদ্গিয়ার ॥ 

নবিন করিকর জিনিয়। তূজবর '." হেমময় দণ্ড 

হেরিয়া সব লোক পাপরে ছুখ শোক খগুয়ে হৃদয়পাষগ্ড ॥ 

নিতাইর করণায় অবনি ভামল পুরল'*' 

ও প্রেম নব লেশ পরশ না পাইয়। কান্দয়ে হরিরাম দাস |২। 

নায়ক প্রাহ ॥ 

ভূপালি॥ 

'*তহি মুখ মনোহর ঝলমল করে কাম চামর করে স্বর্ন গলে ধরে। 
তহি বিরাজই শ্রমঘন্ম বিন্দু বিন্দু মুকুঙভূষিত জেন পুন্রমিক ইন্দু। 

কুয়ল নীলিম বাস রহে আধ উরে অচল গিরিমাঝে [ ২৫খ জন্গু নবজ'"" 
উর আধ পর লোলে মুকুতার হারে স্ুমেরূশিখরে জু সরধনিধারে। 

মঝু মন রহি তহি করত সিনান গোবিনাদাস কহে ** মান 1৩ 

'“খনে অঙ্গভঙ্গি তথ মোড়ই কহত ভরমময় বাঁণী 
স্যামর নামে চমকি তঙ্ছ ঝণীপই গোবিন্দর্দাস কিএ জানি ॥৪। 
সুই। দেশ! । 

সহজে হুনিক পুতলি গোঁরি জারল বিরহ আনলে তোরি। 
স্থন স্থন মাধব কি কহব তোয় স্থমতি ন। দেই দিন জামিনি রোয়। 
বরণ কাঞ্চন এ দশ বান ম্মঙরি শ্চামরি তোহারি নাম। 

অধর স্থর্জ বান্ধুলি ফুল পাগডর তৈ গেল ধুতুর তুল। 
ফুয়ল কবরী উরহি লোৌল স্তুমেরূ উপরে চামর ভোল। 
গলাএ এ গজমোতিম হার বসন বহিতে গুরুয়া ভার। 
অঙ্থুল অঙ্থুরি বলয়! ভেল জ্ঞানদাঁস কহে দুখ মদন দেল | ৫ ॥ 

কামোদ ॥ 

শুনি বর নাগর নব গুণে আগর স্তন বিলম শরজালা। 
মুখ বিধুঝামর তপত শ্বাধ ঝর ধুসর ডেল বনমাল!। 
অনুপম প্রেমক দাম! । 

গিরিধর বাদ্ধল জাছে মহাঁবল আনল জাহ। কুলরাম ॥ ঞ ॥ 



১২ .. প্রুথি-পরিচয় 

তাহা পছ পেখল কুসুম তলপতল স্ুতলি অভিখিনদেহ..* 

:** তারাঁপতি হেরি লাজে লুকায়ল দিনমনিকাতি । 
গোবিন্দদাস পু" জগমনমোহন বিছরিতে ভেল কমললম বাতি ॥৮$ 
তুড়ি ॥ 

কুপ্তভবন মন্দ পবন কুসমগন্ধ মাঁধুরি 
মদনবাজন বনমাঝ ভ্রমর! ভ্রমরি চাতুরি। 
আজু দেখবি সখী শ্যামরু-চন্দ ইন্দুবদনি বাঁধিকা। 

বিবিধ জন্ত্র যুবতিবুন্দ গাঁয়ত রাগমালিক। । 

তরল তাল গতি ছুলাল নাচে নটিনি নটন স্থর 

প্রাননাথ ধরত হাঁত রাই তাহে অধিক পুর । 
অঙ্গে অঙ্গে পরসি ভোর কেহু' রহত কাঁছুক কোঁর 

জ্ঞানদাষ গাঁয়ত রাঁস জৈছে জলদে বিজুরি জোর ॥৯| 
কল্নণট ॥ 
মণ্ডিত হন্লিসপ কমগুলাঁং নটযন্ত্ ধাঞ্চন কুগুলাং ॥ 
নিখিল কলা পি পরিচয়ী প্রিয়সখা পশ্য নটতি মুরজয়ী ॥ 
মুহুরান্দোলিত বত্ববলয়ং সলজ্ঞ্নয়ন করকিশলয়ং ॥ 

গতিভঙ্গিভির বসিকৃত সসি স্থগিত সনাতন শঙ্করবশী ॥১০॥ 
কেদার। 

রাধাকাছ্ছ নিকুঞ্জমন্দিরমাঁঝ 
চৌদিগে ব্রজবধু মঙ্গল গাঁয়ত তেজি কুল ভয় লাজ। 
সরদ জামিনি ও কুলকামিনি তেরছ! নয়ানে চায় 
মদন ভূজঙ্গমে বাইরে দংশল হেলি পড়ছে শ্টামর গায়। 

কান ধন্গস্তরি রাই কোলে করি ওঁসধ চুম্বন দান 
নাগর নাগরি ও বসে আগরি রাইকানু য়েকই পরান । 
সারি সক পিক মঙ্গল গায়'"'অতি সে স্থললিত তাঁন 

বৃক্ষগণ ভরি রসের বাদক তুলসিদাঁস গুন গান ॥১১॥ 
ইতি শ্রীগীতচিস্তামনৌ পুর্ব বিভাগে একোনত্রিংশ ক্ষণদা ॥২৯॥ 



৭ খনার বচন 

কখন 

গুধিসংখ্যা ১২৫৫ $ পত্র ১; খণ্ডিত; আকার ১৪১৩ । 

॥ অথ গর্ভে স্ত্রী পুং জানং ॥ খনাঁবাক্যং । 

বাপের জন্মমাস মায়ের গর্ভধারণ মাস গণিয়। কর সার ॥ 

সমে পুত্র বিষমে কন্তা যদি না হয় জাঁর ॥ অন্তমতে | 

জননীর নাম গন্য জত অক্ষর পাই জত মাঁস গরভীঙ্কি তাহাতে মিসাই। 
একত্র করিয়া সাতে হরিয়া 
থাকে যদি ১ এক ৩ তিন বাণ ৫ অবশ্ হয় তাঁর পুরুষসস্তান | 

দুই চারি থাকে ছয় তবে জানিহ কন্ত। হয়। 
তবে যদি থাকে সাত অবশ্ঠ জানিহ গর্ভপাত ॥ 

তিথি প্রহর সংযুক্তং তারকা বাঁর সংযুতং 
একোনং সপ্তভিহত্ব! সমে স্ত্রী বিষমে পুমান্ ॥ 

॥ অন্য ভাষা ॥ 

জেদদিন প্রশ্ন করে সেই তিথি এবং প্রহর নক্ষত্র বার এই সকল একত্র করিয়া এক- 

উপ করিয়া মাতে হুরিলে সম বিষমে স্ত্রী পুং জানং॥ অথ গর্ভে শুভাশ্তত কথনং॥ আদৌ 
শুক্র ছয়ে ভৌম রয়ে গুরু রবি বেদকে পঞ্চমে শশি ষ্ঠ ষষ্ে কি সপ্তাষ্টে বুধলগ্ন পৌ। 
বন্ধে শশি দশে চার্ক মাসাধিপঃ ক্রমক্রমাৎ ॥ এতেষাং গর্ভাধানাৎ দশমাস প্রতৃতীনাং 

মাসাধিপৈঃ পাপগ্রহযুক্ৈ গর্ভন্তপী ভান্তাৎ তৈ মুকৈ দৃষ্টত্তদা গর্ভ... 

৮ গঙ্গাচবিত্ 

রামেশ্বরচন্দ্র 

পু খিসংখ্যা ১২৬১; পত্র ১। খণ্ডিত; আকার ১৪৮ ৫৮। 

নিজ পরিচয় দিয়া ভগিরথে জিজঞাসিয়। স্তব কর কিসের কাঁরন। 

আমি দেব ইন্ত্রাজজ কহিবে কি তব কাজ সাক্ষাত হইলাম তোমারে 
ইন্্রবাক্য যুনিএত ভগিরথ স্ব্টচির্ভ স্তব করে বিবিধ গ্রকারে। 
যুন প্রভূ সচিপতি আমি নরাঁধম জাতি তপন্য। করিম তব আশে 

আমার ভাগের ফলে আপুনি সদয় ছৈলে গঙ্গাদেবি মাগি তুয়া পাষে। 



১৪ পুঘি-পরিচয় 

তবে গঙ্গাদেবি ল়্যা উর্ধার করিব জায়্যা জখাঁ আছে পিতাঁমহগন 
এতেক যুনিঞা বানি কহে তবে বর্জপানি গঙ্গার না জানি অন্যসন। 
আমার বচন ধর চতুম্মুথে স্তব কর তবে গঙ্গা পাবে আনাম়াসে 

এত কহি পুরন্দর গেল! আপনার ঘর ভগিরথে কহে ত উদেসে। 
গঙ্গার মহিম। জত আমি মুর্খ জানি কত বণিআছে ব্যাষ তপোধন 
তাহার চরন সেবি পূর্ব অনুক্রম ভাবি রাষেন্বর চজ্ বিরচন | 

গঙ্গার চরিত্রকখ। অপূর্বব-সক্ষান স্থনিলে গোঁলকে জায় চাঁপি়্য। বিষাঁনে । 
আমি নরাঁধম জাতি না জানি মহিমা চাঁরি বেদে কহিল.'**** **সিম। | 
রাজা পরিক্ষিত বলে কহ মুনিবর ধুনিলে সন্দেহ বাই জুড়ায় অন্তর । 

ইন্্রদেব গেল! জি কহিয়্যা বিধান তবে কি করিল ভগিবথ পুহব-.* | 
'“*কহে ইন্ত্স্থানে পাঁয়্যা উপদেশ পুন তপ আরভিল ক্রক্কণীর উদ্ধিসে। 
নিরবধি কঠোর থাকএ ফবনাহাঁরে এইরূপে স্তব করে সহশা বংসরে । 

ভাবয়ে একান্তচির্তে ত্রন্ষর চরন তবেয়াসি চতুন্মুখ দিল দরসন | 

বরদাঁতা। পল্মোজোনি হইল। ভগিরথে তথাপি ন1 পাঁইল গঙ্গ।৷ এতেক ক... । 
“বলেন ভগিরথ ফুনহ বচন বিষ, বিনে না পাইবে গঙ্গাদরসন | 

ভগিরথ বলে প্রভূ ফু জীত্টিপতি তোমা বিনে অধমের অন্য নাহি গতি । 
.-*(েখিয়যা ষোরে হও কৃপাবান উপদেষ পাইলাম গঙ্গা আছে তব স্থান । 
্রক্থা বলেন ভগিবথ না হইয় কাঁতর পাইবে গঙ্গার তর্ত বিষ্টসেবা কর। 
..*পল্মবসন গেলা তথা হইতে হেথা ভগিরথ বাজা লাগিল] চিন্তিত । 
এতকাল তপস্যা করি তপোবনে তথাপি না হইল মোর গঙ্গাদরসনে। 

আমি মুখু নরাঁধম জনমিল সংসারে ভাগ্যহিনজনার তপেতে কিবা করে। 
এত বলি ভগিরথ করোয়ে রোদন পুনর্ববার তপস্তা করিতে দিল মোন। 
বিষ্টরে করিল ত্তব সহশ্রা সর তবে আসি দয় হইল! দামোদর 

ভগিরথের নিকটে আইল৷ নারায়ন ভগিরথে কহে যুন আমার বচন। 

কিলাগি তপস্যা কর মৌর অগ্রে কহ জে থাকে বাসনা বর সিগৃ মাগ। লহ। 

বিষ্ট বিনে গতি নাহি এ ভব সংসারে নারায়নে দেখিয়া অনেক স্ব করে । 
নমো নম! নারায়ন লক্ষিকাস্তপতি নঙ্গে বি. রূপ সোনাতন জগনতপতি। 
নমোহ বামনরূপ নস] ছিক্টিপর্তি নঙে।নমে। বরাহুমুত্তি নমে। অখিলের পতি । : 
তুমি চন্দ্র তুমি যুধ্য তুমি দিবাকর কি বপিতে পারি প্রভূ, আহি তুচ্ছ নর। 



পুঁথি-পরিচয় ১৫ 

নমোহয় গুর নমো মৎস অবতার নমোহ নৃসিংহরূপ নমে! গিরিধর | 
“পুরে অত্র তুমি তুমি ধনেম্বর তুমি বৃষ, তুমি বর্ম তুমি মহেস্বর । 
আকাস পাতাল তুমি তুমি ছিষ্টিপতি তুমি চন্দ্র তুমি স্্য সংহারমুরতি | .* 

৯ গণেশবন্দনা 

দ্বিজ রঘুনাথ 

পুখিসখ্য। ১১৭০ নট পত্র ডি অথণ্ডিত | আকার ১২০৮ ৪। 

৬ক্্ীদুর্গা সূরণং 
সন ১২৮০ সাল-- 

ও নম গরণেসেই নমঃ । 
বন্দ দেব গনোপতি স্ুন্দরে মুগ্তিতি শ্রীগৌরষুতে! বিগিনি বিনালোন 

ভজে। সে। রাজন দেব কে জানে তোমারে শস্তব উরো প্রভূ গজান্দবদন। 

প্রভু জনম মেলে জবে দেবতা য়যুর সবে তোমারে দেখিতে কৈলই মন 
তোমারো৷ জনম যুনি গমন করিল] সনি মণ্ড গাঁলে। সনিদরসোনে। 

দেক্ষিয়ে তোমার কন্দ দেবগনে লাগে ধন্ধ বূদন করেন হৈমবতি 
গৌরি কন্দন যুনি রুপামই পত্রজনি পবন আদেসে ধিগ্রগতি। 

ন| দেখি গনেসমণ্ড আনি গজযুণ্ড জুড়িলেন গনেশের কন্দদে। 
কুপ্তরে মুণ্ড শতি সোবা করে গনপতি দেকি দেবগনে লাগে ধন্ধ। 

ত্রগুণ বিরাঁজিত মুত্তি বাতা বাতে। শচিপোতি তুমি দেব য়তুলসম্ভব 
গলে সৈভে জোগপাটা কপালে জগের [ফটা] দেবতাই কী রিবে স্তব। 
রবি হোর তঙ্খানি কনক কমলজোনি বাহুমুলে সোবে তাড়বালা 
চরণপঙ্খরবাজে কনক নপুর বাজে কে বুজিতে পারে তবে। নিল! । 
উর প্রত গনপতি কেজানে তে স্ততি সংঙ্খেপে কবিলাম নিবেদন 
গনেসের চরণ সার গনেহা বেনে নাহি ফ্লার দ্বিজে| রঘুনাথ বিরচন ॥ 



১০ পান 

কমলাকাস্ত, গোপীমোহন 

পু খিসংখ্যা ১০১০; পত্র ১ অথণ্ডিত * আকার ১২৯৩। 

শ্রীত্রীহরি £_ 
তাল খয়রা বাগিনী মুলতান। 
আমাঁর সময় গে তারা৷ কে আছে করুনাময়ি ।ধু। 
ও পদে বিপদ নাশে নিতীস্ত ভরসা ওই ।প। 

কখন কখন মোনে ভাবি ধন পরিজনে কোথ। রবে কোথ। রৰ সে ভাব থাকয়ে কই। 

মজিয়ে বিশয় বিশে কাল জায় ম। রিপুবশে আমার কর্মের দোষে অশেষ জাতন। সই। 

স্থকৃতি জেজন সে সাধনে পাঁবে শ্রীচরণ অকৃতি অধমে প্রতি কি গতি তাবিনী বই। 

কোঁমলাকান্তের আসে! হোতে চীয় মা নিজ দাস কেন হবে মন বস আ।..'নই ।১॥ 

॥ তাল আড় ॥ 

আধ আধ বানি সরদ কমলমুখে । 

মায়ের কোলেতে বসি মুখে মৃদু মহ্ হাঁসি ভবের ভাবনা স্থুখ ভনয়ে ভবানি। 
কে বলে ভিকাঁরি হর রতনে কে জানে কখন দিব কখন জামিনি। 
কে বলে সতিনের তয় সে সব কথা কিছু নয় তোমার অধিক ভালবাসে হুলপাঁনি। 

হর মোরে হৃদে রাঁখে জট।."'কাহারে আছয়ে এমন সখের সতিনি ॥২। 

॥ তাল তেয়ট। 

কে রে সবাসোওন] । 

লোলরসোন] ভীষন। দীগবসন। রুধিরে মগন1। 
'লর্জীব্ূপ-..হইয়ে রণসঙ্জ। ইকি বিবচোনা ॥ 
কোহিছে গোপিমোহন সেইরূপ পরে মোনে কালী তিলোচোঁওন। ॥৩। 

১১ গান 

অজ্ঞাত 

পু'খিসংখ্যা ১০১৩; পত্র ১; অখণ্ডিত » আকার ৯৮১৮৩ 
। 

“নশ্রীহ্্গা। 
ত্রিলোকের নাথ আমার দেব িলোচন বিনা হৈষবতীর কি আছে আর ধন 

ূ্ববজন্মের কথ। কিছু স্থন বিবরণ তোমরা সোন দিয়ে নন। 



পু'থি-পরিচয় ১৭ 

হৈয়ে ছিল দৈক্ষ রাজার যজ্ঞ আরভতন . 
মম পিত! ছিলেন দৈক্ষ ব্রদ্ধার ত্রন্ধার নন্দন বিপরীৎ বুদ্ধি হৈল বিনাঁশকারন। 
ত্রিলোক হলে নিমর্তন বিনা পঞ্চানন সেই কথ স্থনি যজ্জে করিলাম গমন । 

যজ্স্থলে শিবনিন্দা করিলাম শ্রবন সেইক্ষণে দণ্ড করিবার হলো। আমার মন । 

শিবনিন্দ। সুনে কর্ণে বোমিলাম যোঁগাসনে টটিলাট বারাক 

এসেছি তব উদরে আবার নিন্দা বারে বারে 

ত্যজিব জীবন আমি তোমারি সাক্ষাতে ধরি পানির 

১২ গান € একান্স গীঠের তত্ব ) 

বামকাস্ত, কমলাকাস্ত 

পু'খিসংখ্যা ১০৪১ , পত্র ১$ খণ্ডিত ; আকার ১৩১৫ ৫%। 

অসঙ্কে তোমার গুন জনাঁর কালিকা অনস্তোরুপিনি কালি বেদে জায় লেক । 

তৰে এক সির্ধপিট জোগাদ্ধয বলে নাম পাতাল হইতে মাকে আঁনিল৷ হনুমান । 
শ্রীরাম লক্ষ্মণ] কোলে তুমি হনছর মাতে হরিদর্তে করি দঅ। এই খিরগ্রামেতে। 
তোমার মহিমা, কিব। না৷ জানি গ সিমা অজা মেষ নরবলি হরিদর্তে পুজে তোম| | 
তবে সক্তি মহামাআ৷ রাঁজবলহাটে নির্ত গিত আনন্দিত পুজে জোড়পুটে । 
দেখিবারে গেল মাত৷ রাঞ্জিত দিগির পাড়ে পদোভরে উর্তর পাড় ভাঙ্গে ধষে পড়ে। 

যুনে দেখে রঞ্রিত রায় লাগে চমৎকার সাদ করে রাঁজবলহটে হইলেন অবতার । 

নির্ভ্যগিত আনন্দিত মেষ মহিষ কাটে বাদ্ধো। ভাগ পুজার ঘট। পুজে জোড়পুটে। 
সানিহাঁটে রক্ত“বিমল। মাআছলে মুণ্মাল সোৌবা করে সিবপদোৌতলে । 

গঙ্গাজলে সতোদলে পুজে সর্বজোনে অপার মহিম। গুন এ তিন ভুবনে । 
রাম কাস্তে মনভ্রান্তো হই অল্পজ্ানি একান্ন্য পিটের তত্ব দিলেনশমা ভবানি ॥ 

আর কিচু ধোঁন চাই না সামা কিবল চাই মাএর চরণ বাঙ্গ। 
তায়ে। তে। নেচেন ভ্বিপুরাবি অতেব হলেম আয় ভাঙ্গ। 
মাগ £ ভাই বন্ধু দারা যত সভে হইল ধোনে রতো। £ 
ধোন পেলে সকলের মাগ £ 

ভাই বন্ধু সুতো দারা খাবার কুটুম জে সবাই তাঁর 
অস্তোকাঁলে কেহ কাঁর নয় ' সাঁর করে দেয় সযাঁন ডেঙ্গা। আর কিছু। 

৩ 



৮  পুঁধিপরিচয় 

কমলাকাস্তের কথ! আমি মাকে বলিব মনের কথা 

য় মা জপের ঈীলী ছিড়ে কাঁথা জের ঘরে রইল টাঁজী। 

মাকড়দহে ্বাবড়চত্তি ₹প। সোলচমা সবেশ্বীতির ধারে বাধ মনের ধাঁষনা। 

সরত্যতি বলমস্তো৷ অতিষয় বড় ডিঙগ। বাহে ঈদাঁগর ধাহে ঈড়বড়। 
সারি গায় বানাতে ঈনৈর কুতৃহলে ফুনিতে করিলেন স্ব কতো সঁআছলে । 
যুনে মনে ভিজ! পানে দিষ্ট দিআ চায় ডুবিল সাধুর ডিঙ্গা মাএর পচ্ছণীতে তো রয় । 
প্রিতক্ষ্য প্রতা[প] মাঁএর মাঁকাডিদহেতে গিত বাঞ্ধ্য বলি সতে! পুজে জোড়হাঁতে। 
তোমার মহিমা মাতা কি বলিতে জানি আপনার মহিম! মাতা তাই বলিব আমি। 
ভাগ্ডাদহে ভাগ্েস্বরি জগতোব্যক্ষ্যতো জানিঞ। তোমার পোজে কতো সতো। সতো। 

সির্ধ্যপিট নাম মাএর স্তিতি ভাগ্ডারদহে মাআরুপে লহে। পুজ! ভাগ্ডেম্বরি কহে ॥ 

১৩ খন ধালালা জন 
ঘিজ্জ নরচন্দ্র, অজ্ঞাতি 

পুধিসংখ্য। ১১৪০ $ পত্র ১; অখর্ডিত; আকার ১৩৬৮ ৩/০। 

পরীর 
এত ডাকি বাঁধে বার না সণ ছুনিয়া জেগে কি যা খুম! গো জৈমন উমা জাঙ্গর মেয়11)। 
এ তষ্ঠ তোঁমীরে দিয়। আছি মা পাহিরিয়া আগেতৈ নী জানি এমম মে । 
তরাইতে পার কি নম! জধাব দে ম! কর্ী! বিগাতীয়ে ঈরধনির সরম [ল]তাম গিয়া ।হ। 

এখন নুদাই গো সিবে ভাঁখিবে কি মী ভারিবৈ এমন মেয়! মা পাবি লীধিতে | 

ধিজ নরচন্জের বীসী। ভাঙলে পাসা দিয়া তর্ষে ম। হয়ে উদ্রম। দায় শিবকে দিধ কয়ে 1৩1 

শ্রীচূর্গীত্ঘরনং 

নম নম বধম সরসতী চরমে ফাণ্তিক ভূন কুণুল করনে অবলল কি রদ ফি 

গজমতি হার এস ম৷ সরসতী অমুকের জিভা। মীগহি গুমে হত্যা মে কন্ধি এমভি 
অমুকের জিভ্যা বন ম! সরসতি মা সরসতিচরণে কৌট কৌট শ্রমণম মা অনোশয 
চরনে কৌট কোট প্রাণাঁম মাতা পিভাঁর চর্নৈ কৌ কৌট প্রাপাম গুরভীধের চনে 
কোট কোট প্রার্গীমি 151 



পু'ধি-পরিচয় ১৯ 

মেঘ আঁধারি গৌর! বাঁতি না জানি সাপ! কোন (কোঁদ জাতি। ভাঁমে বেৰে 

বাএ ঝারম কালকুটে বিষ পাঁএর পুর্রমে মার নাই বিয় নিসহরির মাক! |81 

৯৪ গার 

অজ্ঞাত 

পুথিসংখ্য। ১১৪৫, পত্র ১; অথখ্ডিত? আকার ১৪৮১ 81৯%| 

ভঙজজ মনমোহন কি £ আরে বাঁসরি আরে বীসবি ॥ 

জোর হল চীদনি £ চটক গুয়ালিনি বন্ধঠে মধুবন £ 
করে বাঁসরি ভজ মনমোঁহনকি । 

আরে গুয়ালিনি : সের গুয়ালিনি আরে ঝাঁরে রহতি 

তেরে ঠুনর ভিজে গেয়ে৷ সজরি তেরে অন্তর ভিজে গেয়ে। গাঁগরি 1 
তেরে অস্তর ক। গন গাএরি বাথানে ঝুরে করে বাঁসরি ভন্জ যলল্লোহন কি 1১1 

বুঝি আমার জতন ব্রেথ। হয় মদত আছে তার রুলঙ্ক জাতন] ভন্ন। 

আমি জেয়ন 'তেয়ন সে নহে দুজনে হই মত ইথে কি এ প্রেম রয় ॥১1-*- 
'**স্থখের সায়রে ভাসি হেরিলে বদন । 

''*জদি রাখিতে নাগে প্রেম কেন করেছিলে কামিনিবধের হেতু... 
অনেক বহু জতনে পিরিতি বাড়ালে:হে কি দোস দের্রিয়! পিয়। এখনি 'ভেক্ধিলে | 

জানি হে তোমার মন নিপট কটিন তেখন এমন করে এখন মজালে ॥১| 

আর ভাবিলে কি হবে আর ভাবিলে কি হবে তন জাবে 

ভাব্যন! ভাবিবার উচিত নয় প্রাণ করে কেব! ভাবে । 

এমন হুন্দর দেহ ভাবে কি খুয়াবে প্রা না থাকিলে পুন মিলিবে-'*। 

গোরা ধবলায় বলিঞ। গোরাহরি নামটি জাচে উদ্ধনা কর্যে গোরা নাঁচে। 

নাম দিতেছে অবদ বালকে তার! হরি বল্যে ডাকে 
রাঁধ। বল্যে গোঁব। পড়ে ভূমিতলে সঙ্কীর্ভমের শ্লীজ্ধে গোরা হরি হরি .রোৌলে 

রাঁধ। বল্যে নাচে গোউর ছুটি বাহু তুলি ন্ত ধন্য নদিক্ষা নিন্কামে আমার | 
গোউর উদয় সোনি বস প্রকাশিতে.গোউর'দ্ভাসে নয়ন্যারজ্জলে 
তড়িৎ ফুধামিনি গোরা জড়িৎ চনন্কানি রুত সমি উদয়ে মাসি পু্িতি মুখরানি । 



২. পু'ধি-পরিচয় 
সদদধানন্দ মনে গোরা হবি হবি বলে খেনে নাচে জান্নবির কুলে । 

বলে হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ স্বাম বলে হবে রাম হরে রাম সর্গ্যানে। 
তেমনঞ্ু বাহ্যগ্যান জ! ভূলে হবিনামে অবেদ অঙ্গ মর্্য হইল গোরা। 
মোঁধুপান কর্যে জেন মর্তত ভমরা রাধাগুন বাহৃভাব প্রকট সন্নাসি। 

১৫ গান 

দ্বিজ ছকু, দ্বিজ পাঁচু 

পু খিসংখ্যা ১১৫৫; পত্র ২+ থণ্ডিত; আকার ১২১ ৪৪০1 

মরি রাম: এ গুন ঘোশোন] : রেখে কোথায় গেলি রে। 

মায়ে মুখ বাম না চাহিয়ে শব জ্জলানজ্জলি দীয়ে 

কোথা রোইলি নিশ্চিন্দে হয়ে 
আজিকার গত নিশি শ্রীরাম সিঅরে বসি বোন তেজি ঘরে আইশ রাম। 

নিত্রায় বিভোল হয়্যে। ক্ষুজি রাঁমকে হাতীঁড়িয়া কোলে নাই মর নবঘনেস্তাম | 

অন্তরে অনল উঠে ক্ষির ভরে মাঁএর স্তন ফাঁটে রাঁম নাই স্তন [খা]ব কার বক্ষে ॥ 

খুজিলাম অজুর্দেপুরি কে না রামাকে কৈল] চুরি 

দারুন সেল রহিল মাঁজের বুক্ষে। 

[কে] এমন ব্যাথিতো৷ আছে লয় জায় সেই রাঁমের কাছে 
দেখি রাম ত্যাজএ কেমনে । 

পুক্র হইয়্যা ছেড়ে গেলে। পুত্র নাই আর দেখ! হলো 
সঙ্গে ' ল্যেহ দ্বিজ ছকু ভনে ॥ 

বাম ছ্যাঁড়্যা জাবে মায়ে ॥ রাম ছ্যেড়ে জাবে মাএর পরাণ 

শকাঁল! উঠিয়া বৃূপতি হইয়্যা উলাসিত হইল গ্রাম 
রাজসিংহাঁসন পড়িয়। রহিল বোঁনবাঁশ জাবে রাম । 

শ্রীরাম লক্ষন ছবোহে জাবে বোন ধরিয়। ধন্ুকবান। 

মা মা বলিয়া কে আর ডাকিবে কে করিবে স্তনপান। 

শ্রীরাম লক্ষণ োহে জাবে বোন স্থর্েণ হইল ধাম। 

দারুণ ক্যাকুএর আশা পুণ্য হইল জগতে জগতে ডুবিল নাম। 
ও কোমতে জিক্স। তাত। বালি দ্বিয়া কেমনে জাইবে রাম। 



পুঁথি-পরিচয় রি 

একে সিতার অংঙ্গ জেন কাঁচ নোনি বোদ্ডরে হয়ে। শাবধান । 

সত্যের কারণে দোহে জাবে বনে বিধাতা হইল বাম । 

দ্বিজ পাচু ভনে ও রাজ। চরণে গল পদ মাগি দান ॥ 

১৬ গান 

জ্রীরামপ্রসাদ, পদ্ম, দ্বিজ মগন 

পৃখিসংখ্যা ১১৬৯? পত্র ১ অথগ্ডিত, আকার ১২৮% ৪%। 

শা্রীপ্রীছুর্গ। শ্রীপ্রীনারায়ণ 
রঙ্গে মজেচে। বরে মন রঙ্গে মঞ্জেচো রে মন ॥ 

ছুর্গা নাম মুক্ষধাম তাও তুলেছে! । 
গুপনে ভাসাএ তরি তাএ চ্যাপেচো । 

মাঁজি থাক্তে ভাড়ি সোনে বিবাদ করিচো । 

স্থজনেরে নিন্দ্যা করে কুজনে মজেচো । 

মাকড়সার ফাদে পড়ে বন্দি হএচে।। 

শ্ীবামপ্রসাদে বলে গুরু না ভজেচো । 

যা হক প্রমার্ত,পথে কাট দিয়েচো ॥ 

আমার আবু পারাপার শরীবেতে না! দেখি 

আমার প্রাণ হএচে খি্ তেই ম! ছুর্গ্যা বলে ডাকি । 

কার তপিল ভাঙ্গি না মা আমাএ কন্ি জোর 

ফাটকোচোলে হিস্যব নিতে ম়ামীএ কল্লে চোর । 

পদ্ধ বলে ছুখে ছুখি ছুখে নাঞ্চিক আর 
ছুগ্য! নামে ফাঁস বানাঞ্জে গলে নিব ভোব ॥২॥ 

ও তরি ডূবল আমার রাখ ম। ধরে । 

আইলেম বানিজ্জ আসে ফেলাইলে বিস]ম ফাসে 
পাপেতে ভবিলেম ভব। দিগুন করে । 
আমার করুম ফেরে জদি ক্রপ। না! করিস] মোবে 

ভোবে তো ভূবাঁএ দে মা জাগ্নবির নিবে। 



২ পুখি-পরিচয় 

দ্বিজ মগনের বানি তাবে মরে ও ফারিনি 
আসায়ে নৈরাসা হএ জাই ম। ফিরে ॥৩1 

কেনো এক নয়ানে আমার পানে ফিরে কেন চাইলিনি মা। 

আমার বেল। হইচে! কান। চাইতে চক্ষের মাখা! খালি । 
জর্দেচে৷ পাসাঁনের কুলে তে ডাকি ম। তাঁরা বলে ॥ 

তোরে বাপের ধারা থাখবি তাবা [দেখি এ] ভাল কবে। 

ও চরনে! কাখে দিলি "তাঁর নাগে মা কিছু বলি 
ভেব্যচে৷ ভুবাবি মোরে খ্যাঁলিতে এসেছি সামার তনয় 
তবে জাবে। সাম। মাএর জোরে 

হালি ছ্যাঁড়ন। গুপন দেখে গড়ে লইবুবো। গলুই রেখে 

জয় কালি নামে মারঝিক্য যনাথ। সে জাবে পাবে 

হেলের, গাঁও ব্যাধে দড়ি কসেধর যুগ বাঁড়ি 
জয় কালি মারঝিক্য ছুর্গা নাঁমে ছুস্ক হরে ॥ 

১৭ গান 

গোগীনাথ 

পুঁথিসংখ্যা ১১৭৩, পত্র ১, অথণ্ডিত , আকার ২২1০*১৮ ১৬? | 

৭ ্ীশ্রীদুর্গ ॥-_ 

যুন কমলিনি £ দুখ কারে জানাএ তুমি আপনি 
বেদেতে ব্যাক্ষীতে। তুমি ত্রহ্ম রুপিনি 
গকুলে গোপিক। তুমি রাধিকা কৈলাদেতে হরমোনমোহিনি ॥১॥ 

নিজ গুণাগুন কিসোরি যুন আমি গে। সকলি জানি 

বাজে। রাজেন্বরি তূমি গে প্রারি তুমি ভ্রিজগতের ছুঃখনাসিনি ॥১॥ 

বাই গোলকেতে লক্ষিরুপেতে বেহারো। কষ্ণবামেতে 

জনকোছুহিত। তুমি গে! সিতা অজধ্যাঁধামেতে 
বধিতে কংসেরে মথুরাপুবে হলে কষ স্বহাগিনি 

অষ্টভূজাবেসে রহিলে সেষে বিন্দে ছলে হয়্য বিন্দুবাসিনি ॥১॥ 
রাই নানা ধাষে বিভিন্ন নামে বেহারো। মহিমুগ্ডুলে 
অর'পুঞ্নরুপে তুমি কাসিতে অন্ন দান কলে 



পুঁথি-পরিচয় ২৩ 

অগতিরে। গতি তুমি শ্রীমতি হএ বিপত্ত“ ভূঞ্জিনি 

আছ কালিক্ষেত্রে ক[1]লিরুপেতে কামিক্ষাতে হয়্য। কাঁমরুপিনি ॥২। 

রাই তবে! নিল! এই গুলে অল্নে কে পারে বুঝিতে । 
জুগে জুগে হবি রাধ। গে প্রারি তোমারে! প্রেমেতে 

্রীটাস্থিতিকারি তুমি কিনোরি গুপিনাথ কহে বাণি। 

শ্রীকৃষ্ণ কারণ তুমি এখনে। ব্রজে হলে ব্রকোভাহুনন্দিনি ॥৩॥ 

তুলাবে কি প্রারি ঃ আমি জানি তৃমি জগতোইন্বরি 
তব গুণাগুন কহি যূন গে। কিলোরি 
নিসম্ভু বধিলে ক্ষিতি রাঁখিলে মুক্তকেলিরূপ ধারন করি ॥১॥ 
সামান্য নারির প্রায় আমারো। মোনো। বুঝবিবে কিসোরি । 
জেকাঁলে জে নিল। তুমি করিলে সে সকলি আমি কহিতে পাৰি 1১1 
রাই শ্রিশ্টীস্থিতিকালে শ্রীমতি বেদে! বিদি প্রসবিলে 
আগন্ঠাসক্তি তুমি বুন্যেচি আমি রাধাতস্ত্রে বলে। 

দেবোত। সকোলে অভয় দিলে তুমি গে ব্রজেস্বরি 
ছুর্গা নাম ধারন করিলে জখন ছুর্গাযুরে রাঁধে বিনোসো! করি ১1 
রাই কখনে। গে। কিরুপে থাকে তাহা! কে কহিতে পাবে। 

ব্রর্ঘ কুমণ্ডলে সর্গেতে ছিলে গঙ্গাঁরুপ ধর্য। 

ব্রজে ব্রজঙ্গনা তুমি প্রধান কুষ্প্রমোনিলাকারি 
নারায়ণ বামে রুক্কি নাঁমে বেহাঁবো। করিচো ছোঁরিকাপুরি ॥২॥ 

বাই বারে বারে করে। না আরে! প্রতাঁড়ন! গে। আমারে 
স্যামেরে। কারণ তুমি এখন অবতারো। দ্বাপরে 
গুপিনাথে কেনে। ভূলাও অকারন ষুন ষুন গে। কিসোরি 
তব গুনাগুন আছে প্রমাঁনে। লিখেচেন ব্যাঁলো প্রকাঁসে। করি ॥৩। 

জদি প্রেমতরু তুমি রুপেচো করে সখি তারে। জতন 
প্রানপোনে তারে। মোন তুসে। চিরদিন 
নিতি নিতি তবে তাহাতে হইবে সুখফল উপর্জন। 

লাজে জলাঁঞ্জলি দিএ সই এ পত আশ্চিতে হলে 



৪ | পুথি-পরিচয় 

পরান পরে সপিলে বেখ সমাদবে 

স্বরল বেতারে কখন ভেব না ভিন ১ 

সই প্রেমের এই প্রথম অংঙ্কর হতেচে নব পল্লব 
মান অপমান করিলে সমান তবে হবে যুখলাভ 

এই জে কহিলাম সারের্ধার সজনি লে। তোমারে 

বোজ ন। বিচারে। করে 

ইহা মোনে জেন জতনের ধন অজতনে হারান ১॥ 

সই £ সে জদ্দি তোমায় আপন ভেবে কুবচন কিছু বলে 

সয়নে সপনে তুমি সে জনে বিরুপ ভেবে। না তুলে 
পুরুস পরেস বিসেষ রসিক বরমনি মাজে সদত রসে বিরাজে 

তুমি লে। সজনি হএ অভিমীনি করো ন। তার অপমান ॥২| 
সই তপন হতে দিগুন তাপ মদনের পঞ্চবাঁন 

গুপিনাথ ভনে প্রমতরু বিনে জুড়াতে নাহি স্থান 
পিরিতি পদ্মেরের হিজল জদি লাগে জুবতির অঙ্গেতে 

তবে কি ভয় অনঙ্গে সজনি লে ষুন 

মদনেরে। বান অনাসে হয় নির্বান ॥৩| 

১৮ গান 

অভ্ভঞাত 

পুথিসংখ্যা। ১২*৮$ পত্র ১; অথপগ্ডিত * আকার ৮? ৩। 

৬৭শ্রীশ্রীহুর্গ-_ 

প্রান গেলে কি প্রান বাচাবে প্রাণ আমারে দিএ দেখা! 

জলস্ত আনল জেমন আমার হাদএ রেখ । 

তোমা জেমন ভালোবাস য়ামার কেবল মনো বাখ। ॥ 

প্রান দিএ প্রান পেলাম ন। ক গ্রান গেল মোর এ খেদে। 

প্রাণাধিক ভেবে ভেবে মন দহে প্রান কাদে । 

প্রান দিএ প্রানাস্ত হএ পরের লাগে ভাবিএ 
তবু তারে ন! চাহিএ প্রাণবেছাদে মনে কাদে ॥ 

বারে বারে বল বাণি গৌরি আনিবারে ॥ 
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জান তে। জামাতার গুন অশেষ প্রকারে । 
বর্ধ তেজি এমনি খনেক বাঁচএ ফনি ততধিক স্থলপাঁনি বাসে উম মারে ॥... 

১৯ গিরিিসংবাদ 

দ্বিজ গোলোকচন্দ্র ভট্টাচার্ধ 

পু থিসংখ্যা ১০৭৫ ; পত্র ৭, অথণ্ডিত; কীটদষ্ট ; আকার ১৫২১৫ ৫২%। 

[১খ গশ্রীশ্রীহূর্গ সহায়-_ 
৭ভ্রীপ্রাগণেষজী। 

প্রীচরনভরস ॥ 

অথে। গিবিসংবাদ লিক্ষতে । 

সর্ধ আগে বন্দিলাম গজাননের চরন গিরিস্ৃতা লম্বদর গৌরির নন্দন । 

তার পর বন্দ মাঁতা দেবি ব্বরস্বিতি নিরবধি কণ্টে জার করেন বসতি । 

জার কণ্টে বাঁকদেবি স্থির নাহি হন সেই জন বাঁকরোদ ব্যাসের লিখন । 

তাঁর পর বন্দ মাত! পিতার চরন জাহার প্রসাদে দেখি এ তিন ভূবন । 

মাতা পিত্য। সম গুরু নাহি ত্রিভূবনে সহস্র প্রনীম মাতা পিত্যার চরনে । 

একে একে বন্দিতে হইবে অনক্ষন একবারে বন্দিলাম জতে। দেবগন । 

মুনি খ্কসি ত্রাক্মাবল জোড় করি পানি তার পরে বন্দিব বৈষ্টব চুড়ামুনি । 
একে একে সকলের চরন বন্দিয়। রচিল। গিরিসংবাদ অভয় ভাবিয়া ॥ 

প্রভাতে উঠিয়। বানি হিমালয়ে কয় মুখে নাহি স্বরে বানি চক্ষে ধাঁর। বয়। 
কেমন কঠিন তুমি বুঝিতে না পারি একবার মোনে ন1 কি করহ সঙ্করী। 
পাসানে হ্বিদয় তব যুন হিমালয় সঙ্করি বলিয়। তবো৷ মোনে নাহি হয়। 
এক বতসর উম। গিয়াছেন কৈলাসে কেমনে আছেন উম! ভিকারির বাসে। 

মুনেচি লোকের মুখে বাউল জামাই সসাঁনেতে বাঁস করে ঘর দ্বার নাঞ্। 

ধুতুবার ফল খাঁয় ভূসন মাখে গাঁয় পরিধান বাগছাঁল ফনি আট! তায়। 
মন্তকে জটার ভার নল্লাটে অগ্নি জলে আবোহন দিব্য ব্রেসে সদ ফিরে বোলে 
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[২ক.'"॥ পয়ার ॥ 

হিমালয়ে কৈল জাত্রা কন্তা। সম্ভাসিতে *** 
খলি খন্দ সতো সতো যুমুদ্র জে আদি পার হৈল হিমালয় রুধিরের নি... 
সমুদ্রের কুলে এক রাত্রি কৈল বাস আছে আর কতোদুর না জানি কৈলাস |." 
[৪ক"*কেবা তার পিত্য। তিনি কাহার নন্দীনি এই কথ জিজ্ঞাসিয়া আসিব। আপুনি । 
পদ্মা! বলে এই স্থানে থাকোহ বসিয়া পুন্থব্বণর আসিব জলে কথ] জিজ্ঞাসিয়] । 

এত বলি পদ্ম সখি হইল বিদাঁয় দসভূজা৷ ভাবি দ্বিজ গোলকচন্দ্রে কয় ॥ 

॥ ত্রিপদী ॥ 

মুখে হুর্গা ছুর্গা বলি চলিল! সকলে মিলি বাঁজহংস সমাঁন গমোনে 

সর্ধবঅগ্রে পদ্মণবতি চলিলেন ভ্রতৌগতি উপনিত পার্বতিভূবনে | 
পার্বতি বলেন সথি এতে! জে বিলম্ব দেখি হৈলো৷ তব কিসের কারন 

কহে! মোরে সর্ভকরি আগে পদ্ম1 সহচরি মোন মোর কেন উচাটন। 
এতে যুনি পদ্ম্ণবতি কহেন করি মিনতি যুন তবে হরের গিহিনি 

সর্ভ করি কহে! মোরে জিজ্ঞাসা করি তোমারে কহে! তুমি কাহার নন্দিনি। 

পার্বতি বলেন কেন জিজ্ঞাসিলে এ বচন পিত্য৷ মোর রাজা হিমালয় 

জননি মেনকারানি ষুনে। পদ্মণ সজনি কনে জিজ্ঞাসিল। পরিচয় । 

পদ্ম বলে ষুন মাতা কহি আমি সব কথা গিয়। আজি দেখি স্বরবরে 

বিদিসি তপসি আজি রএছে ঘাটেতে বসি দিবেনিসি তব নাম করে। 

পার্ববতি বদনে কয় চক্ষে সতে৷ ধাঁরা বয় একবার ধুলায় লুটায় 
আর বার উঠে বলে পার্বতি কোথায় গেলে এই বলে কান্দে উত্ভুরায় । 

পার্বতি বলেন যুনো। পদ্ম তুমি জাহো। পুনো! আনো তারে মোর বির্যমানে 
বেলমুড়ি গ্রামে বাস কালিপদে। করে আস দ্বিজ গোলোকচন্দ্রে ইহা বলে ॥ 

॥ পয়ার ॥ 

পার্বতির আজ্ঞা পাঁইয়া। পল্ম৭ সহচরি চলিলেন পুনুর্ববাঁর ক্তু কক্ষে করি। 
সরবরতিরে পদ্ম? হৈল উপনিত দেখি হিমালয় বড় হৈল হরমিত। 
হিমালয় বলে পদ্ম1 যুনোহ বচন পার্ব্বতির কাছে তুমি কৈলে নিবেদন 1৪ক] 
[৪খ হিমালয় রাজার কনা মেনৌক। জননী এই নিজ পরিচয় দিলেন ভবানি। 

তোমারে জাইতে আজ্ঞ। দিলেন পার্ধাতি লইতে এসেছি আমী চল সিম্রগতি। 
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এতো ষুনি হিমালয় হএ তুষ্টমতি মস্ত্রিগনে আজ্। দিল সাঁজে। সিদ্রগতি। 
লইয়! সকল দির্ব্য সাজে। সিত্র করি চলো! সভে সিনম্্ করি দেখিগে সঙ্করি | 

এতো বলি চলিলেন রাঁজ। গিরিপতি অগ্রেতে চলিল সহচরি পল্পমণবতি। 

প্রথোম ছুয়ারে দেখে গনেষ ছুয়ারি কহিলেন পদ্ম। তারে স্ততি স্তব করি। 
গনেস দুয়ারি তবে ছার চাঁড়ি দিল আনন্দিত হএ রাঁজ। পুৰি প্রেবেদিল। 
পার্বতির গ্রেহে গেল৷ রাজ। হিমালয় কন্যারে দেখিয়। চক্ষে. সতে। ধার! বয়। 
রত্ব সিংহাসনে বসি ছিলেন ভাবানী আইস আইস পিত্য! বলি দাগ্ডাইল তখনি। 
পার্বাতি রোদন করে পিতাঁবে দেখিয়া সাস্তভনা করেন গিরি মুখে জল দিয়া । 
গিরিরাজে পার্বতিরে সব জিজ্ঞাসে বারোতা হিমালয় কেমন আছে কহ তবে পিত্যা । 

কেমোনে আছেন মোর মেনৌকা জননি কেমনে আছে সব সখি শ্রীমস্তিনি। 

কেমনে আছেন সব হিমালয়বাসি কে কেমন আছে পিত্যা তোমারে জিজ্ঞাসি। 

পার্বতিরে গিরিরাঁজ কহিচে বচন তোমারে ন! দেখে রানি করিচে রোদন । 

হিমাঁলয়বাঁসি আছে পথ নিরক্ষিয়া অনাহারে পক্ষগন রএছে বসিয়! | 

খেলিবাঁর সঙ্গি জতে। করে হাহাক্কণীর তোম। বিনে হিমালয়পুৰি অন্ধকার। 
পার্বতি কহেন পিত্যা কহি গে। তোমারে মেনক1 জননী মোর কি দিয়।ছে মোঁবে। 
এতেক বলিয়া ছুটি হস্ত পাঁতেন পার্বতি বস্ত্র অভরন সব দেন গিরিপতি । 
মি্টী অন্পআদি সব দিলেন রাঁজন সংস্করি সন্ত, বড় পাইয়া! মাতার ধন। 
নাম জার অন্নপূন্ন“কুবির ভীগ্ডারি ৪খ] [৫ক সে জন পিত্যাঁর কাছে হইল ভিকারি। 
কন্যার পিয়াস বড় হয় পিত্যার ধোনে এই ভাবি গিরিবাজ হাসে মোনে মোনে । 
হিমালয় বলে মাতা যুনে। গে! জনোনি তোমারে লইতে মাতা আসিআছি আমী। 
তোমারে লইয়া জাবে। হিমালয়পুরি আসিআছি €ৈলাসেতে এই বাঞ্চা করি। 

হাঁসি হিমাঁলয়ে তবে বলেন পার্বতি তবে জামতার আগে লহো। অনুমতি । 

এতো ঝুনি হিমালয় করিল গমন জে স্থানে আছেন বসি দেব ত্রিলোচন । 

হরের স্মুখে গিরি দা্ডাইল গিয়া জোড়হন্তে কহেন গিরি স্তবন করিয়া । 
স্তবে তুষ্ট হৈল হর কহিছেন বানি কি নিমির্৫থে আগোমোন কহে। দেখি ষুনি । 
তবো স্তবে তুষ্ট আমী হৈন্ু অতিসয় জে আজ্ঞা করিবে অনুমতি দীবে। তায় । 

জোড়হস্ত করি তবে বলে গিরিপতি তিন দ্িবোসের জন্যা পাঠাও পার্বতি। 

এই নিবেদন করি নিকটে তোমার রাখিয়া জাইব আমি আসি পুন্রর্বার | 
তথাস্ত বলিয়। বর আজ্ঞ। দিলো। ভ্রিলোচন আনন্দিত হএ তবে হিমালয় রাজন । 

নন্দিরে ডাকিয়া কহেন দেব পয়ুপতি ব্রসোসজ্জ। করি নন্দী আন সিদ্রগতি। 
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পারবতি জাবেন আজু পিত্যার তৃবন সংঙ্গেতে উম্বার সব করহ গমন । 

জে আজ্ঞ৷ বলিয়৷ নন্দি হইল বিদীয় তুরিতগমনে ব্রসে৷ সাজাইতে জায়। 
জয়া বিজয়া সাজে মহিনির বেস কি কব রুপের কথ দিপ্ধ করে দেস। 

পট্টবন্ত পরিধান অঙ্গে অভরন করেতে চামর ধরি দাগ্ডায় ছুজন। 
ব্রসকে সাজাএ নন্দি হল উপনিত কি কব ব্রেসের কথ। অতি চমৎকিত। 

সন্নের ঘাঘরি তাঁয় গলে সোভ। পায় তেত্তিস বনের ঝাঁপ সৌভা করে তায়। 

সন্পেবাঁধ। সিংহ দুই মুণ্ডমাল! তাঁয় মানিকের ধুকধুকি লল্ল টে সোভা! পায়। 
পিষ্টে সভা আছে ভালো রত্ব সিংহাসন কি কব বেসের রূপ অতি যুভক্ষন। 

কান্িক গণেস ছুই ৫ক] [৫খ পুত্র, কোলে করি স্থভদিনে জাত্র। কৈল! দেবি মহেশ্বরি । 

হরের নিকটে পুন্ধু নয়্যা অনুমতি ব্রসেো আবোহনো৷ তবে হইল পীর্বতি। 
আনন্দেতে পার্ধতি চলিল। পিতার বাসে আকো্মীত চমৎকার পড়িল কৈলাঁসে। 

মুনি খসি তপর্থে করিছে হাঁহাকরণীর দিবসে কৈলাসপুরি হৈল অন্ধকাঁর। 

বেলমুড়ি গ্রামে বান গোঁলকচন্দ্র দ্বিজ রচিল নৌতন গিত ভাবি দসভূজো ॥ 

॥ ত্রিপদী ॥ 

চলিল তারিনি সঙ্গেতে সঙ্গিনি অসংঙ্খ জগিনি আর সঙ্গে 
কেহে! নাঁচে গায় কেহ আগে ধায় ভাঁসিল৷ অতি প্রেমতরঙ্গে | 

আনন্দে গমন হইয়! রাঁজন চলিলেন কন্যারে লইয়। 

হএ ভ্োতগতি চলিল ভূপতি উপনিত আনি হিমালয়ে। 

হিমালয়বাঁসি সকলেতে আমি জিজ্ঞাসা করিচে বাজারে 
যুনো৷ গিরিপতি কহো সিত্রগতি উম আর কতে৷ ছুরে। 
গুবাঁক কদলি রোঁপে সারি সারি স্থানে স্থানে মোহশ্ছব করি 

দির্ব অলঙ্কার নাঁন। মুক্তাহার বেস করে জতে৷ নারি । 

কুসম চন্নন করিয়। ভূসন দাগ্ডাইল রাজপথে 

সঙ্খ বিন বেনী বাজে আর সেনি আনন্দ গিরির পুরেতে। 

জতেক অবলা হইল উজ্জলা উমাআগোমন ষুনি 
কুলবধু জতো। হয় আনন্দিত আর জতো সখি শ্রীমন্ত্রীনি। 
জতেক জুবতি করিয় জুকতি রানির নিকটে সভে জায় 

বলে ওগে। রানি কি [আজ] ষুনি উমা আইল হোর দেখ গিয়] | 
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॥ পয়ার ॥ 

উমা আইল যুনি রানি হৈল হরসিত আনন্দগমনে রাঁনি চলেন তৃরিত। 
হেলাহেলি কোলাকুলি করে জতো! নারি **:-**ত চক্ষে বহে প্রেমবারি। 

উমা আসি উপনিত হৈল হিমালয়ে বদন চুদ্িয়া রানি কোলেতে করিয়ে । 
উমারে পাইয়। রানি হইল সস্ভস কাঙ্গালে পাঁইল জেন ধনের কলষ। 

জলঝাঁর। দিয়! বাঁনি গ্রেহে লয়ে জায় হিমালয়বাসি জত আগে পিছে ধায়। 

মেনক। অভয়! লয়্যা বসায় সিংহাসনে বরন করিতে ৫খ] [৬ক রানি ডাকে সখিগনে। 

অইস অইস আমার উমারে দেখে। সিয়্যা বরন করিছে রানি সখিগনে লয়্য। | 

সি শ্রীমন্ত্রীনি সব কহিছে উমারে কেমোনে তেজিয়া ছিলে আমা সভাকাবে । 

ইসত হাসিয়া আর কোনে। সখি কয় পাসাননন্দিনি উমার পাসান হ্িদয়। 

তা না হলে এক বৎসর ছিলেন পাসরি পাঁসানেতে মোন এখন ব্যাধেছেন সংস্করি। 

আর সখি বলে সব ষুন শ্রীমন্ত্রিনি দিগান্ধর পতি পায়ে ভুলেছেন ভবানি। 
কোনে। সখি বলে সব যুনহ যুবতি কৈলাঁসেতে গিয়। সব ভূলিল। পার্ববতি। 
এই মত কথ। সব কহি সখিগনে এই সব কথা যুনি হাসেন বদনে । 

মিষ্টা অন্ন আঁদি করিল ভোজন কণুরর তান্ল কৈল মুখের সোধন। 
বসিল। মেনকাঁরানি উম কোলে করি জিজ্ঞাসি কৈলাসের কহে মা সংস্করি। 

যুনেছি নারদমুখে হরের নাহি ঘর সসানে মসানে না কি ফিরে নিরস্তর। 
তোমার ছুষ্থের কথ! স্থনিয়। শ্রবনে দিবেনিসি ধার! মোর পড়িছে নয়ানে। 

সন্থর সাস্থৃড়ি তব নাহি কেহ সেথা বসো বলে কে তোমারে করিতো৷ মোমোতা। 
দিবে নিসি ভিক্ষ। করে ফিরে নাকি হর গলেতে হাড়ের মাল। পরে বাগাম্বর। 

কেমোনেতে ছিলে তার হইয়। গ্িহিনি সত্য করি মোর কাছে কছে। গে! জননি। 
মেনকারাঁনির উমা ষুনিয়। বচন সিবনীন্দা হল বলি ঢাঁকেন শ্রুবন। 
পার্বতি বলেন মাত নিন্দা না কবি কি কব অসঙ্জ্য। তার কুবের ভাগ্ডারি। 

সিবের ঠকলাঁস জত সব মন্নময় দেখিয়া এসেছেন সব পিত্য। হিমালয় । 

উমার বচন ষুনি রানি হরসিত অভয় ভাবিয়। দ্বিজ গাইল সঙ্গিত ॥ 

অষ্টমির রাত্রে রানি'** আছেন মেনকারানি সয়ন করিয়া! । 
অষ্টমির নিষাভাগে হয় সন্ধাক্ষেনে সর্গে মর্তে জত লোক উম করে ধ্যান। 
দেবলোক নরলোক পৃজে ৬ক] [৬খ একমোনে দিতেছে সকল পুষ্প উমার চরনে । 
নিদ্রা জায় মেনকা হইয়া অচেতনে জগতে পুজিছে ছূর্গ। মেনকা না জানে । 



৩০ পু'থি-পরিচয় 

নিসিসেসে মেনকার নিদ্র! ভঙ্গ হৈল দেখে উমার পাদপদ্ম পুষ্প সতদল। 
আতব তওুল রস্তা অন্ধ, দেখি সিরে তাহ। দেখি গিরিজায়। ভাবেন অন্তরে । 
উমার পাদপন্সে পুষ্প কেব! দিয়া গেল [ন! জানি] উমার কতো অপরাধ হৈল। 

সচিস্তিত হএ রানি জিজ্ঞাসে উমারে কোন জন পুষ্প অন্ব, দ্রিলেক তোমারে । 
ইসদ হাসিয়া ছুর্গী কহিছে বচন পশ্চাতে... করে নিবেদন । 

যুখেতে আছেন রানি সত্ত,মি অষ্টমি উদয় হইল আসি নিষ্টর নবনি। 
নবমি প্রভাত হৈলে আসিবেন হর এই ভাবি মলিন উম! কান্দিছে অন্তর | 

হিমালয়ে ডাকিএ বাত্রা কহিছেন রানি ষুখি মুখ মলিন কেন করেন ভবাঁনি | 
আকম্মত অমঙ্গল গিরিপুরে দেখি কি নিমিত্তে নিত্য মোর করে সর্ব আকি। 

দরসেনের সেন। মৌর করিছে ছেধন প্রান কেনে। কান্দি উঠে স্থির নাহি মোন। 

রোদন করিয়। রাজী কহেন বারতা নবমি প্রভাত ছেলে আসিবে জামতা । 

এই জর্নে অমঙ্গল দেখি দিবে নিসি মেনোক1 বলেন জেন ন। পুহাঁয় নিসি। 
এই বলে রাঁজোরাঁনি করিছে রোদোঁন প্রভাতি হইল তথা আইল ভ্রিলোচন। 

ব্রসো আ'রহন চাঁপি নন্দি সংঙ্গে করি আইলেন দভ্রতোগতি দেব তরিপুরাঁরি । 

হিমীলয়োভুবনে আমি হৈল উপনিত দ্বিজে। গৌলকচন্দ্রে এই গাঁন রস গিত ॥ 

হিমালয়ে ডাঁক দিয়া কহে ত্রিলোচন পার্বতিরে লৈতে আমি এসেছি রাঁজোন । 

পার্কবতিরে হিমালয় পাঠাও সির করি পার্ধতি বিহনে মৌর অন্ধকার পুরি । 
তিন দিন জন্য! তুমি আনিলে পার্বতি মোর জ্ঞান তিন যুগ ষুন নরোপতি। 

এতে। যুনি রাজবানি করেন রোদন পার্বতি বুজান দিয়! প্রবোঁধ বচন। 

রোদন করে। না মাত যুন মোন দিয়! ৬খ] [৭ক এসেছেন আপুনি শূলী দেহ পাঠাইয়।। 
কতো! বার হিমাঁলয়ে আঁসিবে। জননী গে। মাত। এর মর্ধ্া একবার জান জেন পীত। | 

এই বলি মহামায়া করেন রোদন মেনক। অঞ্চল দিয়! মুছায় বদন । 

সবাঁকার গল। ধরে কান্দেন পার্ধতি উমার ক্রোন্দনে কান্দে জতেক যুবতি। 
চলিলেন মহামায়া হরের সহিত দ্বিজ গোঁলোকচন্দ্রে এই গাইলো রসগিত ॥ 

এই করো মিত্ত,কালে কুল দ্রিয় কালি সমোনের কালে জেন তোম। নাই ভূলি। 

ইতি গিরিসংবাদ সাঁমপ্ত হইল ॥ ইতি তাঁং ৩০ ভান্র বেলা আড়াই দণ্ড থাকিতে 

সমাপ্ত হৈল এই পুষ তক শ্রীযুত দুর্গাচরন ধর নিজ হস্তের অক্ষর ॥ জথ দিষ্টং তখ। 
লিখিতং ॥ লিক্ষর্ক দোঁষ নাস্তিঃ ভিমস্তাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঁঞঃ মতিভ্রম ॥ এই পুস্তক 

মোঃ কলিকাতাঁর সেখারি টোঁলার শ্রীযুত হরেকুষ আগুরির বাটিতে বলিয়া...ণক] 
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২০ গুরুতত্বসার 

বলরামদাস 
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[১ক শ্রীশ্রীরাঁধাকৃষ্ণ! নম ॥ 
অঙ্ঞানং তিমিবান্বশ্য”জ্ঞানঞ্জন সলাকয়। চক্ষুরমিল্সিতং জেন তন্ডে শ্রীপুরূবে নম ॥ 

প্রথমে বন্দিলাম গুরূ বাঁঞ্চ কলপতরূ কৃষ্ণপ্রাপ্তির জেবা মূল 
অজ্ঞান তিমির নাস দিপ্ড করি পরকাঁস বন্দ সেই চরন বাতুল। 
জারে গুরূক্রপা হয় কৃষ্ণপদ সেই পায় সেই হএ ভবনদি পার 

গুরদেবে জত ভক্তি বাধাঁকৃষ্ণে তত রতি এই তর্ত সর্ববেদসাঁর ॥ 
তথাহি ॥ জে। হরি সে গুরূরৌ সাক্ষাত জে! গুরু সো হরি স্বয়ং | গুরু জশ্ত 

ভবেত তুষ্টং তন্ত তুষ্টে হবি সয়ং ॥১| 

কৃষ্ণের সরূপ কৃষ্ণ গুরূদেহে করি রুষ্চ তবে সে পাইবে ইহ জন 
সত্য লিল। জত ইতি গুরূদেবে করি স্ততি প্রকাঁসিয়া করিব সেবন । 

গুরস্থানে 'প্রমকথ। আরপিএ সর্বথা ইথে ন। করিহ কীছু অন্য 

শ্রীআচাধ্য প্রভূ মরে নিত্য জানি দয়। করে তবে বলরাঁম হএ ধন্য। 

সাঁধুমুখে কথা যুনি হিদয় কম্পিত মানি তরিবাঁর না দেখি উপায় 
হরি গুরু চরন ধরি তবে এড়াইতে পারি ঘোর সিন্ধু সমনের দাঁয়। 

পুরানসাস্ত্বেতে দেখি সাঁধুমুখে পাই সাক্ষি দয়া কর বৈষ্ণব গোসাঞ্ি 
চৈতন্যভকত জত লিখিলেন নিজ তর্ত তার সেস লিখি দোঁস নাঞ্ঞি। 

বৈষ্বেরে গুরূ করি কৃষ্ণমন্ত্র হিদে ধরি রাধাঁকৃষ্ণ সেব অনুক্ষন 

জাতি কুল অভিমানে সাধুসঙ্গ নাহি জানে চৈতন্য না মেলে সেই জনে ॥ 

তথাঁহি। জন্তগর্তে বৈষ্ণব জাতঃ ত্য ব্রজেনারা মতি ত্য জাতি চ বৈকুঠ 
পুরূপানং সতং ॥২॥ ১ক] 

[১খ ধন্যমাতা পিতা তাঁর কৃষ্ণ ভজে পুত্র জার সপ্ত পুরুস পাইল নিস্তার 

জমের জাঁতন। ছিল এবে দুঃখ ছুরে গেল সভে কৈল বৈকুষ্ঠে গমন । 
লভিয়৷ মান্ুদদেহ বিরলে গোঁডাইল সেহ জার নাহি কৃষ্ণ উপসনা 

রহে গ্রামপযু হেন পুরিসের কুপে হিন সদ তার অসেস ভাবনা ॥ 
তথাহি ॥ অদিক্ষিতাঁলচনং দেবাঁনঃ কুর্ববাস্তি্য কদাচনঃ কক্ষেন্যেনঃ বৃতাতন্ত 

দরদিক্ষ। পুরূস পঙ্গু ॥৩। 
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তির্থজাত্র। পরিক্রম কেবল মনের ভ্রম জান সভে বৃথ। অন্ত ক্রিয়। 

মবিলে চৌরাঁসি কুণ্ডে পেলিয়! করিবে দণ্ডে জমছুতে সক্রধ হইয়া । 

তার মধের্ণ নান। জন্ষে ভ্রমি বোনে নানা কঙ্ধে সান্ত্রে কহে এই অন্য নয় 

কীছু পুক্র্ণ ক্রমে জবে মন্ম্ত'জনম লভে পুনরূপি আছএ প্রলয় ॥ 
তথাহি ॥। অদিক্ষিতঃ পুরূস পষুনাঁং অন্থবিষ্টা। পয়োমুত্রং গোকর্ল তুলসিদলং বৃথ। 

তির্থক্রিয়াদিকং মৈথনং জননিবতঃ ॥৪1 
অদিক্ষিতের অন্ন পুক্ধস প্রকিতি জন খায় জদি অদিক্ষিতের জল 

এ দুহের ধন্ধ কঙ্ধ অপর ভজনমন্ধ সেইক্ষেনে বিনাঁস সকল। 

রুষ্ণতর্ত ব্রত জথা৷ অতি জত্বে গিয়া তথ! লহ সতে তাহার রন 
গুর অনুগত হয়্যা কৃষ্মমন্ত্র দিক্ষা লয়্যা সদ। কর গুরূর সেবন । 

তার আজ্ঞ। মত লইয়। ভজ কৃষ্ণ মন দিয়া তবে ঘুচে সমন দমন । 
বাধার মন্ত্র দিক্ষা তবে হএ সর্বব সিক্ষা ১খ) [২ক অন্যমন্ত্রে মুক্ষ নাহি দেখি 

বলরামদাঁস কহে হইথে কীছু অন্যনহে সর্বসান্ত্রে তাহে আছে সাক্ষি ॥২॥ 

বুন রে রসিক ভাই অতি গুড় কথ! কহি ষুর্ধভাবে ভজ গুরূদেবে 

জানিবে সে নিষ্ট। ধন্ধ সিদ্ধি হবে সর্ব কঙ্গ অনাঁআঁসে সর্ব সিদ্ধি পাঁবে। 

গুরু সব অর্থযুন পুরাঁনেতে মুনিগন জে সভ করিল নিরপন 

গকাঁরে গোবিন্দ বুঝ র্ূকাঁরেতে অগ্নিবিজ তবে রূপ বিষু অঙ্থক্রম। 
অকাঁর অক্ষর জেই সর্বব সিদ্ধি দেই সেই সর্ব পাপ পুড়য় বূকার 

অদিষ্ঠাত। ছুহাকার এই তর্তবিজ সার প্রভাতে ঘোচএ অন্ধকার । 
কষ্ণনাম মহাঁমন্ত্র সর্ববেদসার তন্ত্র সর্ব সিদ্ধি তাহাঁর শ্রুবনে 
আগে গুরূপদ সেব তবে পুজ ইষ্টদেব এই তর্ত বুঝহ পুরানে। 

উঠিয়া গ্রভাতকালে গুরকে সহশ্রদলে মস্তকে বাখিয়৷ করি পুজা 
তাঁর আজ সিরে বাখি তবে সে গোবিন্দ দেখি অনীহেতু কমলের রাঁজা1)। 
পার্দ্যমাল পুষ্প অর্থয অপর অপুর্বব দিব্য দিয়! পুজীব যুর্ধাসয় 

তবে ত হিদয় ভাবি গোবিন্দের পদ সেবি এই কথ। সর্বব সাস্ত্রে কয়। 
জে জন এমত করে ভবাক্রব সেই তরে অনাআসে সর্ধ সিদ্ধি পাঁয় 
গুরু ছাড়ি গোবিন্দ ভজে সঞ্চ জন্গ নরকে মজে তার ক্লেস কতৃ নাহি জাঁয়। 
গুর জান গুর ধ্যান গুরূ তর্ত বিত্ত জান গুর গোসাঞ্ডি সর্বসির্দিময় 
গুরূসেব। তর্তময় ২ক] [২খ সর্বসিদ্ধি রূপ হয় এই সভ কহিহ্ন নিশ্চয়। 
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দস্ত কথ! না কহিবে অসস্ভবে ন। থাঁকীবে ন। করিবে অথেষ্ট আসন 
বালিসে আলিস নাই সবিনয় সদ চাই ন করিবে পাদপ্রসারন ॥ 

তথাহি ॥ গুরূ সমান্যেবল চোশ্চাসনে বসেত। আজ্ঞা ছায়া ন লংঘেতেঃ সদ! 

প্রসনিচবতঃড়ি ॥৫| 

গুরূসেবাতর্ত বই আর কোন ধম্ম নাই প্রান সপিবে গুরস্থানে 

ভবান্নবে জত করে ধনম্মধম্মী অবিচারে নিবেদন করিবে চরনে । 

সংসারে এমত কই অপুর্ব দির্যেকে ভাই গুরূকে না কৈলে নিবেদন 

সেই তক্ষ মর্ধে নয় কহিলাম ষুনিশ্চয় গুরূপদ জাঁনহ পরম । 

ধন ধন্ম জাতি প্রান সমপিব গুরস্থন এই কথা সর্বস্থানে কয় 

জদ্দি হবে ভব পার গুরূপদ কর সার সিদ্ধিবস্ত ভাঁবহ হিদয়। 

গুরূদেব স্থাই জাতে গুরূবুদ্ধি করি তাথে সাঁধুসেব৷ ভকতিলক্ষন 
গুর্ধ আগে না চলিবে তাঁর আজ্ঞা ন। লঙ্গিবে ন! কহিবে চাঁঞ্চল? বচন। 

অতি দুরে না থাঁকীবে অন্য কথা না কহিবে না বসিবে কাষ্টের আসনে । 

পুছিলে উর্তর দিবে উঠছস্থানে ন৷ বসিবে মির্থ! কথ। ইথে ন৷ কহিবে 
পরম ভকত জেই সদ। ষুর্ধবুদ্ধি সেই অশ্চনা করএ গুরূদেবে । 

জতেক সাধন সিদ্ধি গুরূ সেবি ষুর্দবুদ্ধি অশ্চনাএ সেই কৃষ্ণ পায় 
কৃষ্ণসেব। জেব। করে সে জন জীয়ন্তে মরে তার জন্ম অধোতৎপাতে জায়। 

গোবিন্দপুজাঁর বেলে উপস্থিত সেই কাঁলে জদ্দি হএ গুরূর নন্দন 

ছাঁড়িয়। পুজার যুয়৷ ২খ] [৩ক সভ্রমেতে তথ। গিয়া করিবেক চরনবন্ধন । 

গুরুআন্ঞ। লংহনে ব্রহ্মহত্যা সেই জনে মহাপ।পি সেই ত সংসারে 

ক্রধদৃষ্টি জদ্দি চায় তার সর্ব ধন্ম জায় ধেশ্ুবধ নাঁগএ তাহারে। 
শ্রীপ্তরূকে দরসিয়। অপিক্ষাতে মর্ত হইয়। জর্দি সিশ্যনা নডাএ মুণ্ড 
ভাগবত পুরানে দেখ সত্য সত্য মুনিবাক্য কুস্তপাকে তারে জমদণ্ড। 
দগুবতের কালে না থাকীবে উশ্স্থলে প্রনাম করিবে অষ্টাজে 

স্থানের অভাব জবে আপনি বিনয় করে প্রনাম করিবে পঞ্চাঙ্গে । 
গুরআজ্ঞ। লংঘিব জেই গুরুকে লঙ্গিব সেই মহাঁপাঁপি সেইজন মরে 

জতেক নরক আছে ভোগ ভোগ্তয় পাছে কুস্তিপাকে জমদণ্ড করে ॥ 

তথাহি ॥ হেনপি বৈষ্ণবে দৃষ্ট। সম্ভমেন পুটাঞ্জলি। নমস্কার ন কুষাঁৎ কুত্তিপাঁকে 
,স গশ্চতি ॥৬| 

কষ্চভজনের জাতি কুলের নাহিক প্রাতি প্রেমকথ। আশ্চাঁদন সার 

৫ 
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ক্রষ্ক্রপা পাঁএ জেই আদরের মূল সেই অন্যবুদ্ধি করে দুবাচাঁর । 

উর্ধবেরে ভগবান জে কহিল পরমান সে কথ। সভারে কহি ফুন 
উশ্চ কীব। নিচ জাতি ভজে জেই মম প্রতি মর অঙ্গে মিশ্রিত সে জন । 
শ্ীপ্তরূ আচরন কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহন গ্ররূসেব! সেই মুল পুজা 
গুরূ হরি এক দেহ সন্ধে না করিহ কেহ নারকীর মনে ছুহে ছুজা। 

গুর সর্ব তপময় গুরূ সর্ধব অঙ্গ হয় সর্ধসিদ্ধি এক] [৩খ গুরূপদ যুকে 

গুরূপদে জার মতি গুঁরূ তা করে গতি ভাগ্যবান সেই সভলোকে ॥ 

তথাহি ॥ বিষুপুবানোহরোত্ত ॥ হবো রষ্টে গুরৌ ত্রাতী। গুবৌ রষ্টে ন কশ্চনঃ | 
তস্মৎ সর্ব প্রজত্বেনং গুরূমেব প্রসন্নয়েৎ ॥৭| 

হরি জদিরষ্ট হন গুরূ করে পরিত্রান গুরদেব রষ্ট হন জাবে 

্র্মা। বিষণ মহাঁদেবে আর জত তির্থ সেবে কেহ তারে নিম্তারিতে নারে। 
গুরূ জারে ক্রপা করে অনা'আসে সে জন তরে গুরূগত গোবিন্মচরন 

চৈতন্য” প্রসন্ভঠজারে বৈষ্ণব জাঁনিহ তারে সেই পাঁএ কৃষ্ণের চরন । 

একাদস্কন্ধে স্থান জে কহিল! ভগবান গুরু আমি একই স্বরির। 
গুরূ আগে মির্থা কয় মির্থা। আর হএ তায় গুরস্থানে কপট সে জন 

অনিয়ত কথা কয় কথনে না করে ভয় কৃষ্ণপদে বৈমুখ সে জন ॥ : 

তথাহি ॥ দেবাচিষ্টং অথেদিব্যং শ্রর্ধান্নতথেবচং ন ভক্ষেৎ বৈষ্বেৎ জ্ঞানি 

কদাচিৎ হে নারদ 1৮ 
গুরূর নিকটে থাকে অন্য দেবে মতি বাঁখে সে জনাঁর নরকে গমন 

কাঁএক্রেসমাত্র সার লোকদৃষ্টি ব্যাবহার নিরর্তক করএ ভঙ্জন। 

বৈষ্ণব হুইয়া জেই শ্রীর্দের দিব্য নেই তিহ মর না পাঁএ চরন 
যুনহ নারদরিসি নৈষ্টিক ভজন দিসি কহিন্ছু তোমার বিদ্যমান । 

হেন নিষ্টা নাহি জার অসতির ব্যাবহার হুএ সেই জনমে জনমে 

জোগ জজ্ঞ ব্রত আদি ছাঁড়ি আর বেদবিধি ৩খ] [৪ক তবে পাঁয় দাস বলরামে ॥ 

তথাহি ॥ হিদে ্ূপৎ মুখে নাম নৈবিগ্যমছবে হরে। পাঁদদকঞ্চ নৃদ্ষালং 
মত্তকে'* ৯) 

কৃষ্ণের অধবাত্রত 'নাম ক্গপ চরনাঅত পান গাঁন করে সদ। জ্েই 

অশ্চদত গোবিন্দ সেবা সদা করে মনলোভা তারে হ্যামপদ''. দেই। 
গিরিধারি পুষ্পমালা সাঁধুসঙ্গে করে মেল পবিত্র করিব! জি মনে 

আক্যায় অব্যায় ভক্তি গুরূপদে হছএ গতি মন জার শ্রীগুরূচরনে । 
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গুরূপরিবাদকথ1] নিন্দ। আদি হএ জথ। তথ। হইতে কর্মে হাথ দিয়। 

সভ্রেমে অন্বজাবে কাব! তারে প্রহাবিবে কান্দিবে মন্তকে হাথ দিয় । 

এমত না করে জবে জমের কীস্কর তবে অগ্নিতুলণ লোহার মুদগরে 
প্রবেস করএ কানে রাখিতে ন। পাবে আনে নরকতুপ্তয় নিরাস্তরে । 

পাসগ্ডের সঙ্গ ছাড়ি গুরুর চরনে পড়ি ত্রানবাক্য জীজ্ঞাস সর্বথ। 

হেন গুরূ ছাঁড়ে জ্েই মহাঁত পাতকী সেই জদদি ব৷ গুরূর দোঁস নয় 

তপ্ত রৌরব নামে নকরে তাহার ধামে এই কথা সর্বসান্ত্রে কয়। 
হেন গুরূ করে হেলা জমসনে তর মেল তার সিদ্ধি নহে কোঁন কাঁলে 

শ্রীপুর করনাসিন্ধু অধম জনের বন্ধু মুগ্চি জীব পড়ি পাতাঁবে। 
হেন প্রভু কর দয়। আর ন। করিহ মায়া অধমেরে এবে কর রক্ষ। 

তুমি সর্বজনপ্রান জীবে কর পরিত্রান সাস্ত্ে কহে তোমার জে ব্যাক্ষ্যা। 
পারাপর ব্যাসবর সন।ক অনাস্থি আর গুরু সেবি সর্বপিদ্ধি পাঁবে 

মুনিগন আজ্ঞ। কৈল সাবধানে...৪ক] [৪খ পালিল ত্রিভুবনে ধন্য সে হইবে। 
আগ্ কাণ্ড রামায়ন জে কহিল তাহাষুন কল্প নামে ছিল এক মুনি 
তপস্মি বিপিনবাসে বসএ তপস্মিবেসে পতিসঙ্গে তথ। তপস্মিনি। 

একদিন তার প্রভু দিগান্বর বেসে গুর ক্রপ। করি কৈল। আগমন 

আগে দেখি ব্রা্নি আসিয়। কহেন বানি অতিসিগ্র] গুরূর গমনে। 

তেজীয়। তপগ্তাকাঁজ সমভ্রমেতে ছিজরাঁজ চলে সিগ্র গুরুর বন্ধনে 

ভাঁকীয়। ব্রাহ্মনি কয় গুরু আগমন হয় ছুহে মেলি বন্দিল চাবনে]। 

গুর হইছে দিগান্বর জদি হাস্তা হএমর তবে মর নাহি অব্যাহতি 
আমার বচন ষুন মুদি ছুই লোচন গুরূপদে করহ প্রনতি। 

যুনিয়। ত ব্রাক্ষন মুদি ছুই লোচন গুরূপদে দণ্ডবত করে 

প্রনামি উঠেন জবে ছ্ুহে অন্ধ হইল তবে দেখিয়া! মুহিত দিগীন্থবে । 
দিগা্ধর চলি গেল। ছুহে অন্ধ হইল। তপশ্ত।দি বিসিই অন্তরে 
কান্দিতে কান্দিতে দুহে চলি গেল। নিজ গ্রহে এক ভাবি গুরূদেবে। 

একচির্তে যুন ভাই গুরূসেব। পর নাই মনে আর না করিহ সন্ধে 

বিদ্'মানে বেগ্রমানে চলে গুক্রু বন্ধনে কন্দর্প হইল ছুই অন্ধে। 

ইহার বিলেস কথ। আছএ অনেক পোতা। কে আছে এমন তাহা কহে 

যুকরজনম তার পুুরিসের গর্ত সার দক্ধকথ। গুর্ূকে জে কহে। 
শরীপুরূমহিমাকথ। পড়ে যুনে জে সর্বথ। তারে হএ কৃষ্ণপদে ভক্তি 
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প্রীগুরূচরনরিহ্গ অধবাম্রত ভক্ষন তবে হএ অনাআসে প্রাপ্তি। 

পুর বৈষ্ণব [জার] অকর্থ বিশ্বাস তার শ্রীবৃন্দাবনে স্থান অভিলাসে 

রাঁধাকুষ্ণলিলাঘৃষ্টি গুরূ সেবি হএ নৈষ্টি তর্ত কহে বলরামদাঁসে ॥ 

ইতি ॥ ইতি গুরূতর্তসার সমাঞ্ঠ ॥ হস্তি টলস্তি পাঁদেন জীভ্যা টলন্তি পণ্ডিত; | 

ভিমস্তাপি রনে ভাঙ্গ] মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম ॥ সকাবা ১৬৮৩॥ সন ১১৬৮ 

সাঁল''' ৪] 

২১ গুরুদক্ষিণ। 

শর 

পুগিস"ঘ্য) ১২২০, পত্র ৯; খণ্ডিত , আকার ১৩৮৮ ৪২%। 

[১খ শ্রীশ্রীরামরুষ্ণ 
যথ গুরদখিন। লিক্ষতে ॥ 

কংস ধ্বংস করি কৃষ্ণ মোঁধুরা নগরে ভক্তজন লয়। কি য়ানন্দ বিহরে। 

একদিন কৃষ্ণচন্দ্র ভাঁবিল্য। য়ন্তরে বিছ্য। য়ন্গসিল ধন্ম জানাতে সংসারে । 

য়বস্তিনগরে জাঁব পঠন কারন গুরূপুত্র ছলে সংখ। করিব নিধন । 

বরূনে দরসন দিব লব শংখাবর পাপি উদ্ধারিব জমজাতাঁর ভিতর । 

এত বিচাঁরিয়। মনে দৈবকিনন্দন রতন পাঁলস্ক পরে করিল। শয়ন। 

রামরাত্রি পুহাইল পৃ্তিস বিহীন সোভ। করি বসিল। হরি কমলনয়ান। 

মোথুরাঁর লোক বৈস্তে ছিলয় পসর য়নেক পণ্ডিত বৈসে সৌভাঁর ভিতর । 
মোথুরার লোক বৈসে যতি বিচক্ষন পড়িয়! স্থনিয়৷ সভার যুম্ৃত বচন। 
পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথ। সমুস্য। পুরিয়। মুর্খ নাহি বুঝ্যা থাকে জন জন চাহিয়]। 

পশ্ডিতপভাতে মূর্খ বসিতে ন। পারে হংসমোদ্ধে বক জেন সভ। নাঁহি করে। 
পপ্তিতসোভাতে কৃষ্ণ নাহি কহে কথা ঞ্দ সুনি বাস্থদেবের মনে বড় বেথা । 

সপ্তঘেটি বেল। হৈল দ্িতিক্ন প্রহর সৌঁভ। ভার্গি গেল। হরি নিজ বাসঘর। 

ঘরে গিয়। বাপ মাকে সকলি কহিল সোভাতে বপিয়া ফাজি বড় লজ্জ। পাঁইল্য । 
পাট নাহি পড়ি মোরা মোর! মথুরা নগরে গোধন রাখিতে গেল। এ বার বছবে। 
ইবে সে জানিল মোরা! মোথু ১খ].., 

[৫ক হেন বিদ্যা! নাহি পড়ে জেই ছুরাচার চক্ষু স্থিতে য়দ্ধকাঁর এই জে সংসার। 

হেন বিদ্ভা জানিলে লোক ধম্মাধম্ম জানি মর্থ সে কুলের ছাই পোঁশু স্থর গননি । 
পুত্রে পড়াইতে ব্যাধে জেই মাঁতা পিতা বন্ধু নহে কাল তারে জানিহ স্ধ্থ।। 
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রূপবস্ত ধনবন্ত গুনবস্ত জনে বিছ্য। বিনে জান মাতা সব য়কারনে ॥ 

কোকিলানাঁং স্বররূপং নাঁরিরূপং প্রতিত্রতা। বিদ্যারূপৎ কুরূপানাৎ ক্ষেমারূপং 

তপসিনি ॥ 

কুবূপকে কিনি মাতা জিনি সর্ব দেখি নিরন্তর ক্রোধিত বরন ছুটি য়াখি। 

বচন স্ধার সম সভে বলে ভাল ষকল গুনে উর্তম তাঁরে বলয়ে এ সকল । 

পতিতব্রতা৷ নারি জদি হয় কুরূপিনি প্মিনি সমান তাঁরে জানিহ জননি । 

যঙ্ঞান নয় স্থন্দর ফল্পজ্ঞানি জাত কাঁন। খড়। হয় জ্দি নাই মিলে ভাত। 
বিছ্যাবন্ত হইলে সভে মান্য করে তাঁরে এ সকল য়পগ্ুন কেহ নাহি ধরে। 

তপস্থিজনার হঅ ক্ষেমাঁতে উজ্জল ক্ষেমা। না থাকিলে তাঁর মকলি নিম্ষল। 

বিছ্চ। বিনে ধন মাতা যার নাই কিছু জে মুড় কহ হেলা সেই মুড় সিস্থ। ৫ক] 
[৫খ ন চ বিছা সম বন্ধু ন চ ব্যাধি সম রিপুন চ সত্য সমন্ধিহানচরি দৈবাৎ পরং বল॥ 

বিছ্য। বিনে ধন মাতা নাহি ত্রিভুবনে ব্যাধির সমান রিপু নাহিক গগনে । 
়পতশ্যপ্রিসিঙ্ষেহায়ন্যনাহি যান সকল টবের পর দৈব বলবান । 

এ সাব] জানিয়! জেই বুদ্ধিমন্ত জন জতন করিয়াক পুত্রে করাঁব পঠন। 

জেচ্জন হেলায় বিদ্যা না করে পঠন জিবন জোৌবন তাঁর সাব] য়কারন। 

প্রসন্ন হইয়। মাতা য়াঁজ্ঞ কর মোরে বিদেসে বিদ্যান্ত হইয়। পুন য়াসি ঘরে ॥ 

ভীত্রেভি ব্টনেনৈব চোরেণ নাপি ন নিয়তে দাঁনেনাপি ক্ষয়ং জান্তি বিগ্ভারত্ব 

মহাধনং ॥ 

যর্থ হেতু ভাই ভাই জদি দন্ত করে সর্ব ধন বাটি লয় বিছ্য। নিতে নারে । 
যগ্রিদাহে গৃহ মাতা সব ভন্মণ হয় মহারত্ব বিদ্যা সেই নাহি কৌন ভয়। 
সকল সঞ্চএ ধন ব্যএ হয় উন বিদ্যা ব্যায় করিলে মাতা হয় দশগুন। 
য়সাধ্যের ৫খ] [৬ক ধন মাত। বিছ্চা গুননিধি জে জন বৈমুখ তারে বাম হন বিধি । 

বিষ্যাহিন জনে জদি করে কন্যা দান য়পজস সংসারমাঁঝে নহে সে প্রমান ॥ 

পুত্রপি মুর্খ বিধবা চ কন্ত! কুগ্রামবাসি কুপথি চ ভাজ্জয। যুন্ধন্য মাতাঁপিতরোপি 

বৃদ্ধ বিনা ফি দগ্ধ পুবূস কুলিন ॥ | 

পুত্র মুর্খ হয় জদি বিধবা! তনয় কুগ্রামবসতি য়াঁর মন্দমমতি জায়[1]। 
মাতা য়ন্ধ পিত্য। বিদ্ধ গৃহেতে জাহার বিন। যগ্রিতে দহে সদ] শ্বরির তাহার । 

উর্তম লোকেরে মাতা য্নেই বোঁড় তাঁপ ইতর লোঁকের কিছু নাহি মনন্তাপ। 

সাধু সপগ্ডিত জত য়াঁছয়ে সংসারে পরম জতনে বিদ্য। সিখাঁব পুত্রেরে। 

সিন্ছকালে পাঁট জদ্দি ন। পড়ে বালকে নিজ কুল মজাইতে সেই সে যন্তকে। 
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মুর্খ হৈলে সদাই নিন্দিত কক্গ করে লোক নষ্ট কুল লঙ্জ্যা জন্মে নাহি জারে। 

কুকম্ম কুপথি হয়া কুল করে নাস মরিলে রোরব ঘোরে হয় তার বাস। 

মুর্খ পুত্রের ়পজস কি বলিব য়ার মরিলে নিস্চিন্দি হয় মাতা পিত! তার। 

মায়ার সাগর হরি কত মায়! জানে ম্বাপুনি করিয় স্থম জানান সর্বজনে | 

কৃষ্ণের মহিমা এই জ্ঞানের প্রকাশ ৬ক] [৬খ শঙ্কর রচন জার কুলচগ্ডায় বাস ॥ 

কৃষ্ণের এতেক নিত্য কাঁকুতি বচন বন্থদেব দৈবকি শুনি য়ানন্দিত মন। 
মনমর্ত হৈয়। ছুহে ছাড়েন নিস্বীস সর্ব বিছ্য।(নিত ভব কৈল য়াসিব্যাদ। 

হেনকাঁলে [হাইল য়াসি জাত্র/র সময় বাঁমকুষ্ণ চাহি তবে মাঁতাঁপিতা৷ কয়। 

দৈবকি বলেন তবে হুন ছুইজন ব্রিতিয় প্রহরে কলি দিন সুতক্ষন । 

সেইকালে স্থভজাত্র! কর কৃষ্ণ রাম যল্প দিন প্রসন্ন হইব সর্বকাম । 

সকল গুনের সিন্ধু জেই নারায়ন জার নামে শ্বরনে পুজই ত্রিভূবন | 
সিব য়াদি দেবগন জারে করে ধ্যান হেন প্রক্ত নরবেসে পড়িবাঁরে জান। 

পাঁপমতি দুন্যজনা বুঝাঁবার তরে য়াঁপণি এ সব নিল্য। করিল্য। প্রচাবে । 

প্রভাঁতে জাইব কিঞ্ণ য়বস্তিনগর তাহ! শুনি ব্যাস্ত জত নগরের নর। 

রাজদারে হইল য়াসি মন্ুস্তের মেল। কৃষ্ণদরপনে সভে হইল বিভোল।। 

কেহ এসে কেহ জায় কেহ থাকে বসি কৃষ্ণসংঙ্গে জার স্থেহ প্রেমে জায় ভাসি। 

হেনকাঁলে হইল আসি জাত্রার সময় বাঁমকৃষ্ণ চাহি তবে মাতাপিত্যা কয় । 

সন রাম জাছুমনি মাঁএর বচন সদাই একয়ে কথ! ভাই ছুই জন। 
এক মাস পজ্জন্ত থাকিব মির্ভ,প্রায় বিলম্বে তেজিব প্রান কোহিচ্ন তোমায় । ৬খ] 
[«ক বাঁপু রাম নুনির পুভ্তলি নিলমনি রাম হস্তে সমপ্রিয়। পড়িল ধরনি । 

কৃষ্ণমোহে য়ধজ্জ হইল কোঁলেবর প্রনমিয়। প্রবোধিল। দেব গদাঁধর। 

বাপ মীকে প্রবোধিয়। দেব গদাধর পড়িবারে জান কৃষ্ণ য়বস্তিনগর | 

ফুবন্তিনগরে রিসি য়াঁছে পুক্সয স্থিতি গুনের সাগর রিসি য়নেক খিয়াতি। 

বৃদ্ধ বএসে রিসি গুনের য়াপার রিসির প্রসাদে সুখি সকল সংসার । 
তপ জপ জজ্ঞ দান করে মুনিবর সর্ব শাস্ব জানে রিসি গুনের সাগর । 

বড় দয়াশিল রিমি নাহি কোপ বাগ সকলে সমান দয়! জিতিজ্জিয় ভাব । 
সাবধান হয্স্যা বিসি পড়ান শিশ্গন বিদ্যালাঁভ হোঁকু বলি করেন কল্যান । 
দেখি হরসিত হইল কৃষ্ণ বলরাঁম রিসির চরনে ঘ্বোহে করিল! প্রনাম । 

যাসিশ্য করিয়। বিসি বলেন বচন কোথা হৈতে য়াইলে তমরা ভাই ছুই জন। 
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বন্থদেবন্থত মোর! কানাই বলাই পঠনকাঁরন গৌসাঞ্জি যাই তব ঠাই। 

রিসি বলে শুন ওহে হরি বলরাম চন্দ্র স্ুজ্জ সম দেখি দুহে বলবাঁন। 
কোঁন দেবতা তোমবা য়াইলে মায়ারূপে সর্ব সান্ত্ব পড় বাপু যাপনার স্থখে। 
গুরূকে বন্দিয়া পাট পড়েন হরিসে ছয় মাসে ৭ক] [৭খ বর পাঁট পড়ে একুই দিবসে । 

ক খয়াঠার ফলা পড়িল! ভগবান য্লাঙ্ক য়াস্ক সিদ্ধি ফল। পড়িল। বাঁনান। 
ষ্ট ধাতু যষ্ট সন্ধি পড়িলা স্থুবন্ত টিকান্ত স্থবন্ত পড়ি হইল বৃদ্ধিমন্ত। 
য়ক্ষর চিনিল! হবি পড়ি বিধান সর্ধসাস্থ পড়ি ছুহে হৈল্য। বুদ্ধিমান । 

কথাঁকল্য পড়ি হরি সকলি জানিল চারি বেদ জানি দুহাঁর জ্ঞান উপজিল। 

চোসট্ট দিবসে হরি চোসট্ট বিদ্ধ সিখিল বিদ্যা পড়। দেখি গুরু ত্রাস উপজিল। 

বাক্য য়লঙ্কার পড়ে নটক নাঁটিক পুরান ভারথ পড়ে ফ্লাওড়ায়্যা টিক । 

নানা রস কল! হরি সিখিল নির্ভ গিত বহুবিগ্য! সিখিল। হরি শৃগালচরিত্র। 

রাঁমায়ন পড়ি হরি বড় পাইল ছুখ রতিসাস্থ পড়ি হরি বড় পাঁইল। সখ । 
জোতিশ্তা পড়িয়। হরি কাঁকচরিত্র পড়ি তকর্ক সাইল! বিদ্য। শিখিল! গাঁরড়ি। 
খেত্রিবিষ্া শিখিল! হরি খাগুব সকল চুরিবিদ্য। সিখিল! হরি বেন্ুকাঁর বল। 

ভোজোবিগ্য। সিখিল! হরি হইয়! স্থজান গদাবিদ্য। সিথি হরি হৈলা বুদ্ধিমান । 

সর্বববিগ্। সিখি দেহে হৈল। বুদ্ধিমান বিদ্যা পড়! দেখি গুরূ দেহে কম্পবান । 

রামকান্থ পড়াইতে মুনি যার নারে দিলেন জতেক ৭খ] [৮ক বিছ্য। জে ছিল যন্তরে। 

বিছ্য। ত সিখিয় দো হে বোড় রিষ্ট হইল্য দক্ষিন মাগহ বলি গুরূকে বলিল। 

জাহ। ত মাগিবে গোসাঞ্চি তাহ। য়ামি দিব তোমাকে দক্ষিনা দিয়্যা মোথুরাকে জাব। 

এতেক উর্ততর জদ্দি কানাঞ্ বলিল পুত্র ম্মরিয়। বিসি কাঁন্দিতে লাগিল। 

এক চক্ষে বহে রিসি ঘন বরিসন য়াঁর চক্ষে বহে জেন ধারা শ্রবন। 

একেন্বর মুকুত! দোসর নাহি থোঁপ নাক দাঁড়ি ব্যায় লোহ পড়ে টোপে টোপ । 

কি বল বলিলে বাঁপু কাঁনাই বলাই . কার তরে ধন নিব পুত্র মৌর নাই। 

এক পুত্র ছিল মোর পরম সুন্দর ভূবিয়া মরিল পুত্র সমুদ্রভিতর | 

জজ্ঞা নিমন্তনে মুগ্রিৎ গেন্ু পরবাঁসে পুত্র হারাইয়। মুঞ্ডি হইনু নৈরাঁসে। 

গুনের সাগর পুত্র কত মায়া জামে স্মঙরিতে পুত্রের গুন বিদঘরে পরানে। 

পুর্ব জনমেতে কত মহাঁপাঁপ কৈ" তাহার কারনে মুঞ্চি যেত [ছুান্খ পাইন । 

কত গে ব্রন্ধনে যামি মনে ছুখ দিল গুনের সাগর পুত্র ভুবিয়া মরিল। 

য়টকুড়। রিসি মুঞ্রি লোকমুখে লাঁজ মরন হউক মোর ধনে পড়ুক বাঁজ। 

এতেক উর্তর জদি গুরূ ত বলিল তাহ! স্থনি বাঁমরুষ্ণ পরিবোধ দিল। 
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যন্থখ তেজাহ গোসাঞ্ি স্ুনহ বচন সফল কবিয়। দিব তোমার বদন ।৮কা] 
[৮খ জেই ত মাগিবে গোসাঞ্ডি তাহ! য়ামি দিব তোমাকে দক্ষিন দিয়া মৌথুরাঁকে জাব। 
গুরুকে দক্ষিন দিব ন। কারি] য়ন্থথা দক্ষিন না দিলে মোর সব হব ত্রথা। 

এতেক উর্তর জি কানাই বলিল সয়ং বিষ্টু বলি রিসি তখনি ভাঁনিল। 

খানিক বিলম্ব কর দিব চক্রপানি ঘরে হৈতে য়াসি য়ামি শুধায়্যা ত্রাহ্মনি | 
ব্র।ক্ষনি লইয়া য়ামি এখনি য়াসিব তবে ত তোমার ঠাঞ্ছি দক্ষিন। মাগিব। 

কানাঞ্ি রাখিয়া রিসি ঘরকে ঘ্বাইল ঘরে য়াসি ব্রাঙ্মনিকে সকল কহিল । 

য়াশ্ত গে প্রানের পৃয়। সন গে ত্রাঙ্নি হরি বলরাম ছু'হে মাঁগিল মেলানি। 

য়াকান্দ কান্দিয়া মুনির চোক্ষে পড়ে লোহ কেমনে পাসরিব পুত্রের মায় মোহ। 

কানের সনার পুত্র মোর য্লান্ধয়ার লড়ি সে পুত্র বিহনে য়ামি হৈলাম য়াঁটকুড়ি। 
তুমি ব্রাহ্মনি জাহ য্াকান্দ কান্দিয়া কানাইকে দক্ষিন। মাগ য়াসিস্য করিয়া । 

এতেক উর্তর জি রিমি ত বলিল শুনিঞা৷ ব্রা্মনি তবে তথারে চলিল। 

কষ্ণের সমৃখে গিয়। কান্দিতে লাগিল নয়ানের জলে তার বসন ভিজিল । 
গুরূদক্ষিনা দিবে জদ্দি কানাই বলাই সমুদ্রে ডুবিল পুত্র মাঁগিল তব ঠাঞ্চি। 

এক পুত্র বিনে মোর দৌঁপর নাই যার কদ্ধের দোসেতে পুত্র হইল সংহাঁর ।৮খ] 

[৯ক কেমনে ধরিব প্রান য়ামি ছুষ্থমতি স্মরন য়াছয়ে পুত্রের পাঞ্জি যার পুঁথি । 

সদাই পড়িথ পুত্র এেই পাটসালে লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিথাম বদনকমলে। 
শুন্য হেয়্যাছে মোর সনার বাঁসঘর কোথা সে মরিল পুত্র সমুদ্রভিতর | 

এতেক বলিল! জদি ব্রাহ্মন ব্রাহ্মনি তাহ স্থনি পোরিবোধ দ্িল। জছুমনি । 

ন। কান্দ না কান্দ মাতা সন ঠাকুরানি তোমার পুত্র য়ানি দিব দেব চক্রপানি। 

সর্গ মর্ত পাতাল য়ামার য়ধিকাঁর ওস্থর মারিতে হৈল কৃষ্ণ বতার। 

তবে ত গপালে হঙ বস্থদেবের কুমার এখনি য়ানিয়। দিব পুত্র জে তোমার । 

জে মারিল তোমার পুত্র পাধিব তাঁর মাঁন গ্রানেতে মারিব তারে জদ্দি হঙ কান । 

ব্রাঙ্মনিরে কৃষ্ণচন্দ্র প্রবোঁধ করিয়। সমুদ্রের কুলে হরি দাগডাইল সিয়।। 

কোঁপমন হয়্যা হরি সর জে জুড়িল য়াঁসিয়। বরূন রাজ। পায়েতে পড়িল। 

প্রানভয়ে বরূনরাজা কাঁপে খরহর বিনি য়পরাধে প্রভূ কেন যুড় শর। 
তুমি রাজা কৈলে গোসাঞ্ঞি মমুদ্রভিতর ওস্থর মারিতে হৈল তোমার যবতার । 
ব্রাহ্মনের পুত্র য়ামি না মারিল পঞ্চজন্য” সংখা স্থর হিয়া যানিল। 

বরধনের বোল স্থনি কমললোচিন গহির গন্ভির জলে করিল্য। গমন । 

লক্ষ জোঁজন জল য়লংহবিস্তার মগধ কুস্তির মৎস য়াছএ য়াঁপার। 
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জলজন্ত যাছে বোহু পর্বত য়াকার বুহিত্র ভাঙ্গিয়। তাঁর। করএ ফয়াহার । 
গোঁবিন্দে »ক] [নখ র ডরে তার। পালাইল দুরে চাহিয়া বেড়ান হরি ছুষ্ট সংখাস্থরে । 

খুজিয়। বেড়ান বোহু কানাই বলাই কোথা য়াছে যারে সংখ। লাগ নাই পাই। 

সমুদ্রভিতরে সংখ। ফলাছ লুকাঁএ নিভয় তথ! গিয়। দেখিল শ্রীকৃষ্ণ মহাঁসয়। 
যারে য়ারে সংখাস্থর রিসিপুত্র খাঁয়্যা সমদ্রভিতরে কেন য়াছ হুকাইয়। | 

এতেক উর্তর জি কানাঁঞ্চি বলিল তাহা স্থনি সংখাস্থর তেজ বাঁড়াইল। 

যাজিকার দিন মৌর সফল হইল সমুদ্রভিতবে মোর ফ্লাহার মিলিল। 
বাহুড়িয়। যাইসে সংখ। হবি মারে চড় চড় খায়্যা সংখান্থর করে ধড়পড় । 

য়ারে যারে সংখাস্থুর রিসিপুত্র খায়্যা এখনি মারিব কেন জাহ পালাইয়া । 

ধর নাহি জাঁয় সংখ। পালাইয়। জায় নন্দের নন্দন পাঁছু পাছুতে গোড়ায় । 

পিঙ্লি পড়িছে গাঁয় পিছুলিয়। জায় নন্দের নন্দন হরি ধরিতে ন। পাঁয়। 

মহাতেজাস্ুর বড় পালাইল দুর জলের হিলোল ঘোর পায় সংখাস্থর ৷ 

বলহিন হৈল্য সংখ! সমদ্রভিতর খেদীঁড়িয়। ধরিল। তারে দেব গদাঁধর । 

প্রান ছাড়িবার কালে কারিল] উত্তর রিসিপুত্র য়াছে জমজাতার ভিতর | 
তাহারে মারিলে গোসাঞ্চি বড় কদ্ধ হয় ওসুরের ক্ষয় কর দেবতা ৯খ][১০ক র জয়। 

এতেক বলিয়। সংখ। হরিল গেয়ান মুটকির ঘাঁএ তোর বধিব পরান । 

সংখাত্থর বধ হৈল্যা গাইল। সংঙ্কর এ ভবসাগরে পার কর দামুদর ॥ 

সোমুদ্রভিতরে হরি বধি সঙ্াস্থতর সংখধবণনি করি হবি গেলা জমপুর । 
বসিয়াছে জমরাজা সৌভ। ত করিয়া জমের সদনে হরি দাগডাইল গিয়।। 

কেসবে [দেখিয়া জম হবিসয়ন্তর চরনে ধরিয়া বলে করূন উর্তর | 

সিংহাসনে বৈস গোসাঞ্ দেবের দেবরাজ কেন য়াগমন গোঁসাঞ্ি কহ কোন কাজ । 

কেসব বলেন জম স্থন সমাচার কোথা য়াছে য়ানি দেহ মুনির কুমার । 

য়াজ। পাঁয়। গেল। জম জাতাঁর ভিতর রিসিপুত্র য়ানি দিল শ্রীকৃষ্ণচগোঁচরে | 

রিসিপুত্র লঞ। জান মোকুন্দ মুবারি সেই বেল! পাপিলোকে কোরিলা গোহাঁরি। 
একাঁদসি মোঁব। সভে ন। ভজিলাম হরি তেকারনে এত ছুর্খ পাই জমপুবি । 
নিদয়। নিষ্টর বড় জম মহাঁশয় জম জত দুঃর্খ দেই কহনে না৷ জায়। 
জমের ছুই বেটা য়াছে কাল বেকাঁল তাঁর ভরে পাঁপিলোঁক কাপে হাঁনেহাল। 
কেহ মারে কেহ ধরে কেহ নঞা। টাঙ্গে লোহার সাঁবল তাতাইয়। দেই কাঁর য়ে । 
মাথায় করাত দিয় বাখিয়াছে কারে তঞ্চ তৈল্য দিয় কাঁর মুখ চাপে ধরে। 

ঙ 
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জদি য়ন্পঘ খাইতে চাহে জ ১০ক] [১০খ মের সদনে জমছৃত বিষ্টা দেই তাহার বদনে 
কার মুগ্ডে বনি কাক ছুই চেস্ষু খাঁয় নরকের কুণ্ডে কারে উঠায় ডুবায়। 
কমিগন খায় পাঁপিকে নরকের কুণ্ডে মাথা তুলিলে ছৃত মুদগ,র মারে মুণ্ডে। 
কার নাক কান কাটে কার কাটে প। ছুরি দিয়। মীংস কাটে কাড়ে বিপরিত বা। 

কত না কহিব জমপুরের কাহিনি খুদাতে না দেই যন্ন তিষ্টায় ন৷ দেই পানি। 
এবে সে জানিলাম গোসাঞ্জি যার নাহি গতি এবার করহ রক্ষা কমলার পতি । 

পাঁপিলোকের দুষ খ দ্িখি কমললোচন সকল পাঁপির পাঁপ করিল্য। অোঁচন। 

রথে চড়ি পাঁপিলোক সর্গপুরি জায় সেই ক্রোধে জমরাঁজা৷ উদ্দিগে ন। চায়। 
য়াজি হৈতে ছাঁড়িলাম জময়ধিকার পাপিলোক সর্গ জায় বড় বিচার । 

চিত্রগুপ্ত কাঁঞন্ত রাখিল পাঞ্জি খড়ি পাপিলোক সর্গ জায় ব্রথ। লিখি পড়ি। 
শ্রীকষ্ণচরনে মন দিয়! ত সংস্কর এ ভবসাগরে পার কর দামোদর ॥ 

জমের প্রবোধিয়। হরি চলিলেন বেগে গুরপুত্র যানি দিল ব্রাহ্মনির রাগে । 

পুত্র পুত্র বলি খষি কোঁলেতে করিল শ্রীকুষ্থপ্রসাঁদে ফ্ামি মরা পুত্র 

পা ১০খ] [১১ক ইল্য। 

ব্যালিস বাজন। বাজে খিসির দুয়ারে য়নেক য়াঁনন্দ হৈল প্রিতি ঘরে ঘরে 

মচ্ছাব করিয়! মুনি হৈল৷ জানাজানি মুনিপুত্র যানি দিল! দেব চক্রপাঁণি। 
দেখিতে য়াইল লোক সকল সংসার য়ানন্দই হেয়া তাঁরা কহে পরস্পর । 

মুনতম্ত নহেন এই কানাই বলাই জাহার প্রসাদে য়ামি মরাপুত্র পাই। 
ধন্ ধন্য রূপ গুণ ধন্য হে শ্রীপতি সকল সংসারে গোসাঞ্চি বাখিলে খিয়াতি। 

গুরূপুত্র য়ানি দিল গাইল সংস্কর এ শোৌকসাগরে পার কর দামোদর ॥ 

হবি বলরাম জান মোথুরাঁনগরে কানাঞ্ি বলেন ঘর য়াছে কত ছুবে। 
কি বুদ্ধি করিব বলি ভাবেন মুরাঁরি খুধাতে বুদ্ধিহারা৷ হৈল চলিতে না পারি 
শ্ীকচ বলেন ভাই স্থন বলরাম মোথুরানগরে বাগ সনি যহ্ুপাম। 

মোথুরা নিকট হৈল বলবাম ভাই ঘরে গেলে ন্থখে দুখ যন্ন জল খাই। 
গুপ্ডে সাম্ভাইব গিয়া মোথুরানগরে ভাল মন্দ হ্থনিব গিয়। প্রিতি ঘরে ঘরে। ১১ক] 
জে পড়িবেক সে সাস্থ্য! হইবেক॥ 
[১১খ প্রহরেক রাত্রিকালে দেখি সর্ধজন কেহ বা ভোজন করে কেহ বা সয়ন। 

লজ্জার কারনে বৃষ বলাই পাছে স্রনে ধিরে ধিরে কথ। কহে মরয়ার সনে। 
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ফিরিয়া জাহ মরয়। বলাই দেখিব কেহ না জানিব য়ামি এখনি ফানিব | 
য়াসিয়। মরধয়। কহে সুনহ বচন এখনি য়াসিয় রাধ! দিব দরসন। 

কানাঁঞ্ের ঠাঁঞ্চি মরয়। বিদায় হইয়া রাধিকার ঠাঁঞ্ি মনয়। মিলিল ফ্বাসিয়া। 

মনছুখ তেজ রাঁধা মরূনা বলিল কানাইকে ঘর জাত্যে এখনি দেখিল । 

রাধিক। বলেন মরয়! যার কি বলিপি হেনকালে মরয়! পেলিয়। দিল বাঁসি। 

বাসি কোলে করি রাঁধ। হরসিত হৈয়্য। কানাঞ্জের ঠাঞ্ছি মবয়। বাসি গেল নঞ|। 

রাধিকার ঠাঁঞ্জি মরয়! মিলিল য়াসিয়। কাঁনাঞ্ঞর মুখ চায়্যা পালক্ষে বসিয়। 

বাঁধার নিগুড় প্রেম বুঝি নারায়ন য়ানন্দ হইয়। ঘর গেলা নারায়ন । 

বাপ মাকে নমস্কার কৈল৷ দেবরাজ য়াপুনি দৈবকি কৈল। রন্ধনের সাঁজ। 

সবন্নের থালে য়ন্ন সো১১খ] [১২ক ড়সবেঞ্তন হরি বলরাম দছুহে করিল। ভোজন । 

তাম্বল কপুর কৈল! মুখের সোদন রতন পাঁলঙ্ক পর করিল| সয়ন ॥ 

ইতি ॥ গুরূদক্ষিনা সমপ্তৎ ॥ জথ। দিষ্টং তথ। লিখি৩ং লিখিতং শ্রীকাঁসিনাথ 

মণ্ডল ॥ সাঃধুল্যাপুর পরগনে সিমিল্যাঁপাঁল পঠনতে শ্রীজজ্ঞেশ্বর ঘোসাঁল ॥. 
মনিব শ্রীশীরাধারুষ্ ॥ সেবক শ্রীজজ্ঞেস্বর ঘোসাঁল গ্রানাম। নিবেদঞ্চ যাগে মহাসএর 

শ্রীচরন য়াসিব্যাদে এ জনাঁর প্রান গোতিক সমস্ত মঙ্গল হঅ বিসিষ্ঠ ॥১২খ] 

২২ গোবিল্দচরিতাম্থৃত 

যছুনাথদীস 

পুণিসংখ্যা ১২২২, পত্র ১৭৯? খণ্ডিত; আকার; ১৩২০৮ ৪হ৪। 

[২খ আমি অতি তুচ্ছমতি নাজানিএ স্থান স্থিতি ভাল মন্দ বিচাঁর উদ্দেশে 
শুনি রুষ্গুণ তথী বিভোর হইল মতি দাঁস যছুনন্দন হরিষে ॥ ১৪॥ 

[৩ পতিততাঁরণ কাজে সভে আইন খেতিমাঁঝে সভে মহা দয়ার সাগরে 
সংসারসাগরানলে পড়িয়! কাকুতি করে দাঁস জছুনাথে কর পারে ॥১২॥ 

[৫ক রাধাকষ্ণপাদপন্মসেব। অভিলাষে গোবিন্দচরিত্র কহে যছুনাথ দাসে ॥ 
প্রথম সর্গ ॥১॥ 

[»খ নহি নহি করে ধনি আনন্দে গদগদ বানি মুচকি মুচকি হাসে তাঁয় 
দেখিয়া সখির আঁখি হইল পরম সুখি এ জছুনন্দনদাসে গায় ॥১৭॥১। 

[১৩থ নিকুঞ্জ নিসাস্ত কেলি মধুর বিলাস সংক্ষেপে কহএ কিছু জছুনাথদাস ॥ 
গোবিন্দচরিতাম্বতকথ। অন্থপাঁম অপূর্ব রহস্য শুনি জুড়াঁয় মন কান।"** 

দ্বিতিয় ব্বর্গ ॥২। 
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[২১ক, খ রাধাকষ্ণপাদপন্ম সে অভিলাষে গোবিন্দচরিত কহে যছুনাথদাসে ॥ 
্ ত্রিতিয় স্বর্গ ॥ 

[২৮খ বাধাকষ্ণপাঁদপন্ম সেবা! অভিলাষে গোবিন্দচরিত কহে যছুনাথদাসে ॥ 
চতুর্থ স্বর্গ ॥৪| 

[৩৩৭ রাঁধারুষ্পাঁদপন্ম সেবা অভিলাঁসে গোবিন্দচরিত কহে যছুনাঁথদাঁসে ॥ 

ইতি শ্রীগোবিন্দমচরিতামৃতে ভোঁজনবিলাসোনামঃ পঞ্চম স্বর্গ ।৫॥ 

[৩৯খ রাধাকৃষ্ণপাদপন্ম সেবা অভিলাষে গোঁবিন্দচরিত কহে যছুনাথদাঁসে ॥ 

ইতি শ্রীগোবিন্দচরিতাম্বৃতে গোষ্ঠগমনং নাম ষ্টম স্বর্গ: ॥৬॥ 

[৪৬ক রাধাক্ুষ্ণপাদপন্ম সেবা অভিলাষে গোবিন্দচরিত কহে যছুনাথদাসে ॥ 
ইতি শ্রীগোবিন্মচরিতা মৃতে শ্রীবৃন্দাবনপ্রবেসো নামঃ সপ্তম: স্বর্গ ॥৭ 

[৫৫ক রাধাকৃষ্ণপাদপন্ম সেবা অভিলাসে গোঁবিন্দচরিত কহে যছুনাথদাঁসে ॥ 

ইতি শ্রীগৌবিন্দচরিতামৃতে শ্রীরাধাকুগ্ডবন্ন নং নামাষ্টম সর্গ ॥৮1 
[৬৪ক রাধাকষ্ণপাদপন্ম সেবা অভিলাসে গোবিন্মচরিত কহে যছুনাথদাসে ॥ 

ইতি শ্রীগোবিন্দচরিতাম্বতে রাধাকষ্ণমিলনং নাঁম নবম ব্বর্গঃ ॥৯। 

[৭০খ,৭১ক রাধারুষ্পাদপদ্ম সেবা অভিলাসে গোবিন্দচরিত কহে যছুনাঁথদাঁসে ॥ 

ইতি শ্রীগোবিন্দচরিতাম্তে শ্রীরাধাকুষ্তবাককৌশলং নীম দশম স্বর্গ ॥১০। 
[৮১ক বাধারুষ্ণপাদপদ্ম সেবা অভিলামে গোৌবিন্দচরিত কহে যছুনীথদাসে ॥ 

ইতি শ্রীগোবিন্দচরিতাম্থৃতে মধ্যাহৃলীলাবন্ননে বংশীহরণবিলাসে নাম 

একাদশ স্বর্গ: ॥১১॥ 

[৯২ধ রাঁধাকৃষ্খপাঁদপদ্ম সেবা অভিলাসে গোঁবিন্দচরিত কহে যছুনাঁথদাসে ॥ 

ইতি শ্রীগোবিন্দচরিতাম্বৃতে শ্রীরাধাপ্রত্যঙ্গং বন্ননং নাম ছ্বাদশ স্বর্গ ॥১২॥ 

[১০০খ বাঁধাকৃঞ্জপাদপদ্ম সেবা অভিলাঁসে গোবিন্দচরিত কহে যছুনাথদাসে ॥ 

ইতি শ্রীগোঁবিন্দচরিতাম্বতে তৃতীয়ঝতুবন্ন নং নাম ত্রয়োদশ ন্বর্গঃ ॥১৩| 

[১০৭খ রাঁধাকৃষ্ণপাদপন্ম সেবা! অভিলামে গোঁবিন্দচরিত কহে যদছুনাথদাঁসে ॥ 

ইতি শ্রীগোবিন্চরিতাম্থতে মধ্যাঁহলীলাবিহাঁরবন্ নং নাম চতু্দিশ স্বর্গঃ |১৪| 

[১১৬ক রাধাকষ্ণপাদপস্ম সেব। অভিলাসে গোঁবিন্দচরিত কহে যছুনাথদাসে ॥ 

ইতি শ্রীগোবিন্দচরিতাম্বতে দোঁলালীলামধুপাঁনাঁদিবন্ন'নং নাম পঞ্চদশ স্বর্গঃ ॥১৫॥ 
[১২৬খ রাধাকৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা অভিলাঁষে গোবিন্দচরিত কহে যছুনাথদাসে ॥ 

ইতি শ্রীগোবিন্দচরিতাম্বতে জললীলাবিহারবন্ন নং নামঃ ষষ্টদশ ন্বর্গ; ॥১৬। 
[১৪২ রাঁধাঁকৃষ্ণপাদপল্প সেবা অভিলাসে গোঁবিন্দচরিত কহে যছুনাথদাসে ॥ 

ইতি শ্রীগোবিন্দচরিতামৃতে শ্রীকফ্ণগুণবন্ননোনামাষ্টাদশ স্বর্গঃ ॥১৮| 



পুঁথি-পরিচয় ৪৫ 

[১৪৩খ কহ কৃষ্ণ হধাসার সর্ব সুখময় সার ব্রজনারীগণগ্রাণ সম 

এ যছুনন্দন মনে বিচার করিয়া গণে যে লাগি তোমার এত ভ্রম ॥ রাগ পাঁহিড়। ॥ 
[১৪৬খ নাঁন। প্রবন্ধ করি পাশা খেলে বাঞ্চ। ভরি পরম প্রেয়সি করি সঙ্গে 

হাঁস পরিহাস রসে অমৃতসাগরে ভাঁষে এ যছুনন্দন গাঁয় রঙ্গে ॥ 

[১৪৯খ রাধাকৃষ্ণপাঁদপন্ম সেব। অভিলামে গোবিন্মচরিত কহে যছুনাথদাসে ॥ 

ইতি শ্রীগোবিন্দচরিতাম্বতে পাশাখেলা স্তরধ্যপুজাদিবন্ন নং নাম 

উনবিংশতি স্বর্গ: ॥১৯| 

[১৫৮খ রাঁধাক্কষ্ণপাদপদ্ম সেবা অভিলাসে গোবিন্দচরিত কহে যছুনাথদাঁসে ॥ 

ইতি শ্রীগোবিন্দচরিতাম্বতে অপরাহৃলীলাবন্ব নং নাম বিংশতি স্বর্গ ॥২০। 
[১৬৩থ রাধাকষ্ণপাদ্পন্ম সেবা অভিলাসে গোঁবিন্দচরিত কহে ষছুনাথদাসে ॥ 

ইতি শ্রীগোবিন্দচরিতা মতে সায়াহুলীলাঁবন্ননং নাম একবিংশতি স্বর্গ: ॥২১| 

[১৭৩খ রাঁধাকৃষ্ণপাঁদপদ্ম সেবা! অভিলাসে গোবিন্দচরিত কহে যছুনাথদাসে | 

ইতি শ্রীগোবিন্দচরিতাম্ৃতে নিশাঁমিলনং নাঁম ঘাবিংশতি স্বর্গঃ ॥২২। 

[১৭৯খ রাধারুষ্ণপাঁদপদ্ম সেব। অভিলাঁষে গোবিন্দচরিত কহে যছুনাথদাঁসে ॥ 

ইতি শ্রীগোবিন্দচরিতামুতে রাসলীলাবন্ননং নাঁম ভ্রয়ৌবিংশতি স্বর্গঃ ॥২৩| 

২৩ গোবিন্দরতিমঞ্জরী 

ঘনশ্যামদাস 

পৃ খিসংখ্যা ১৪৬৫ ; পত্র সংখ্য। ২১, খণ্ডিত; আকার ১৪২”৮% ৫ই%। 

আরম্ভ ও ভনিতা,, 

আরম্ত, 

[১খ "শ্রীগোবিন্দো৷ জয়তি ॥ 

সশ্রেয়ানিহ দিব্য ষদগুণয় জামছ্বৈত নাঁম প্রতুনির্ত্যানন্দ রস প্রবধুক ঘনশ্ঠামাস্ত- 
রুন্দাসকঃ। গান্ধব্ধীয় কলাঁবিলান বসতির্গাঁণ প্রবীণঃ স্বয়ং শ্রীগোবিন্দগতির্ভবন্মব 
নব প্ররম্নাৎ জয়ত্যাশ্রয়ঃ ॥১। গোবিন্দঃ শ্রতিবত্সনা বিশত্তব্িদেগাবিন্দমীক্ষেনমুদ' 

গোবিন্দেন স্থখং লভেয় ন পর দাতাস্তি গোবিন্দতঃ 1". 

ভন্ততা, 

[২ক নামহি' যাক তাপ সব মীঠই তাহে কি চাঁদ উপাম। 

কহ ঘনশ্তামদাঁস নাহি হোয়ত কোটি কোটি এক ঠাম ॥১| 



৪৬ পু'খি-পরিচয় 
[২ক, খ যার পাষাণ সমান হিয়া সেহো যায় মিলাইয়! যার গুণ গাইতে শুনিতে 

কহে ঘনশ্যামদীপ যাঁর নাহি বিশ্বাস সেই সে পাষণ্ডি অবনিতে ॥২॥ 

[৩ক.." ইতি শ্রীগোবিন্দরতিমব্র্ধযাঁ গোবিন্দরত্যঙ্করে! নাম প্রথমঃ স্তবকঃ ॥১॥ 

২৪ গোবিন্দলীলাম্বত (ভাব) 

যহুনন্দনদাস 

পুঁথিসংখ্যা ১৪৬১; পত্রসংখ্য| ১৮২ , অথগ্ডিত ; আকার ১৬২৯ ৪২%। 

আরম্ভ ও ভনিতা 

[১খ *শ্রীরাধারুফৌ জয়তঃ ॥ 
শ্রীগোবিন্দং ব্রজানন্দং সন্দোহাঁমন্দ মন্দিরং। বুন্দে বুন্দাবনাধীশং শ্রীরাধাসঙ্গ- 

নন্দিত ॥১॥ যে জ্ঞানমত্তং ভূবনং কপানরুদ্ধাঘয়ননপ্য করোৎ্ প্রবত্তৎ | সব প্রেমসম্পৎ 

শুধয়াভূতেহং শ্রীরুষ্ণটৈতন্য মধুৎ প্রপন্মে ॥২॥ শ্রীরাঁধা প্রাণবন্ধোশ্চরণকমলয়ে।ঃ কেশশে- 

ষান্সগম্য। যাঁসাধ্য। প্রেমসেবা ব্রজচরিতপরৈর্গাচ নৌন্যৈকলভ্যা1-1... 

ভনিতা, 
[২ক আমি অস্ভি তুচ্ছমতি না জানি [২খ এ স্থানস্থিতি ভাঁলমন্দ বিচার উদ্দেশে 

শুনি রুষ্ণগুণ অতি বিভোর হইল মতি দাঁস যছুনন্দন হরিষে ॥১৫॥ 

[৩ক পতিততাঁরণ কাজে সভে আইল! ক্ষিতিমাঝে সভে কপাশাগর শোঁষধরে 
সংশারশাগরানলে পড়িঞা কাকুতি বোলে এ যছুনন্দনে কর পারে ॥১৫॥ 

[১৮২ক'"'শ্রীগুরুত্রীপদঘ্ন্্ বন্দনা করিঞা লিখিল গোঁবিন্দলীল। আনন্দিত হঞ| | 

শ্রীকষ্ণদাঁস কবিবাঁজের পদে পরণাম করিএ। গাইল কিছু কষ্ণগুণগাম। 

গোবিন্দচরিতাঁমৃত রসসরোঁবরে বাধারুষ্ণ প্রেমভক্ত চকোর বিহরে। 
রাধাকষ্পাদপল্ম সেবা! অভিলাশে গোবিন্দচ।রত কহে যছুনাথদাসে ॥২৩। 

সমাধুশ্চায়ং গ্রস্থঃ ॥ শূর্ধ্য সপ্তেন্দু শাঁকে চসিত পক্ষে চ আশ্বিনে। গোবিন্দ- 
লীলামৃতমপি বাধানাথেন লিখ্যতে ॥ সন ১১৯৭ এগার সও সাতীনর্বই সাল ॥., 

ত্রয়োবিংসতি সর্গঃ ॥ সমাধশ্চায়ং গ্রন্থঃ ॥ শ্রীবাধারমন দাস ঘোষেণ লিখিতমিদং 

পুস্তকং ॥ সন ১২১২ চৈত্র ॥ 



পুথি-পরিচয় ৪৭ 

২৫ গোঁবিন্দলীলাম্বত (মূল) 

কৃষ্ণদাস কবিরাজ 

পুখিসংখ্যা ১৪৮৭ ; পত্রদংখ্যা ১২৭, খণ্ডিত : আকার ১২২৮৮ ৫%। 

[১খ ৭শ্রীরাধাগোঁবিন্দাভ্যাঁং নমঃ ॥ 
শ্রীগোবিন্দং ব্রজানন্দসন্দোছামন্মমন্দিরং | বন্দে বুন্দাবনাধীশং শ্রীরাধাঁসঙ্গনন্দিতং ॥১| 

[১২৮ক"'ইতি শ্রীকষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিতং শ্রীগোবিন্দলীলামৃত নাম মহাঁকাব্যং 

সমাপ্তং ॥ শাকে গতে এ বঙ্থু পক্ষ বাণ চন্দ্রে মার্গে সিত প্রতিপদি স্বমানাবথাপ্যৈ । 

গোবিন্বলীলামৃতসিন্ধুজাং স্থধাং মুদ্র! চকাঁবেতি ন বিশ্ময়াম্পদং যত ॥ মুহুঃ পীতমপি 

প্রতিক্ষণং কৃষ্ণচ্চয়ং প্রত্যুত সম্ভলোমে। পরিমল বাঁসিত ভূবনং স্বরসামোদিত 
রসঙ্গ বোলম্বং। গিরিধরচরণা স্তোজং কঃ খলু রসিকঃ সমীহতে হাঁতুং ॥১২৮ক] 

২৬ গৌরীমঙ্গল 

কবিচন্দ্র মিশ্র 

পুঁথিসংগ্যা ১০২৮: পত্রসংখ্যা ২১; খণ্ডিত; আকার ১৪৮ ৫%। 

ভনিতা।, 

[২খ ভকতি করিয়! জেন সর্বলোকে পুজে পুরাণবচন জেন সর্বলোকে বুঝে। 

নব সসিষুর ইন্দ্র সক পরিমিত কবীচন্দ্র মিশ্র বলে চগ্ডির চরিত ॥ 

[৩ক জেই বর মাগ পাইবে সকল সাবধানে হইআ' ষুন গৌরিমঙ্গল। 
গৌরিমঙ্গলগিত কবিচন্দ্র ভনে ভকতি রহুক হরগৌরির চরণে ॥ মাঁলব বাগ ॥ 

[৬ক সচি অরুদ্ধুতি ছুহে গায়ন্তি মঙ্গল বিভাঁহ করিব সতি চন্দ্রসেখর । 

গৌরিমঙ্গলগিত কবিচন্দ্র ভনে ভক্তি রহুক হরগৌরীর চরণে ॥ গুজ্জরি রাগ ॥ 
[৭ক ভকত নরেরে বর দেহ গঙ্গার কবিচন্ত্র মিশ্র বলে গৌরীমঙ্গল ॥ জমক ছন্দ ॥ 
[৮ক গৌরীমঙগলগিত কবিচন্দ্র ভনে ভক্তি রহুক হরগৌরীর চরনে ॥ আহির বাগ ॥ 
[৯ক গৌরীমঙ্গলগীত কবিচন্ত্র ভনে ভকতি রহুক হরগৌরীর চরনে ॥ মহাঁরাটি রাগ॥ 

[১০ক গৌরিমঙ্গলগীত কবিচন্ত্র ভনে ভক্তি রহুক হরগৌরীর চরনে ॥ পঠমঞ্জরি রাগ ॥ 

[১১ক কবিচন্ত্র মিশ্র বলে গৌরীমঙ্গল যুনে আপদ খণ্ডে পাই ঈষ্টফল ॥ নাট রাগ ॥ 
[১১খ গৌরীমঙ্গলগিত কবিচন্দ্রে বিরচিত যুনিলে সকল দুখ হরে 

ধনে পুত্রে বহমান যুখে যুরপুরিস্থান বর দেউ উম! মহেত্বর ॥ জমক ছন্দ ॥ 
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[১২খ দাঁণ্ডাইঅ। বলে দেবি সিবের বিদ্যমান বাপঘরে জাব গোসাঁঞ্ কর সম্বিধান । 

গৌরীমঙ্গলগীত কবিচন্দ্র ভনে ভক্তি রহুক হরগৌরির চরনে ॥ মালসি রাগ ॥ 
[১৭ক পরম ভকতি দ্রঢয একমতি সঙ্কর কিস্কর ভনে 

গৌরিমঙ্গল দেই ইষ্টফল কবিচন্দ্র মিশ্র যুরচনে ॥ 
[১৭খ দপ দিগ প্রসন্ন কুশুম বরিসন সকল লোক উল্লসিত 

শুভ সকল প্রসবমঙ্গল সমএ ভেল উপনিত। 

সঙ্কর কিন্কর ভক্তি তত্পর ষুন লোক একমনে 

গৌরিমঙ্গল দেই ইষ্টঈফল কবিচন্দ্র মিশ্র ভনে ॥ শ্রী রাগ ॥ 
[২১ক হরগৌরিচরনে কমল মধুকর কবিচন্ত্র মিশ্র বলে গৌরিমঙ্গল ॥ কামদ রাগ ॥ 
[১খ পশ্রীরাঁম ॥ 

বৃষভবাহনে বন্দ! দেব মহেশ্বর সিরে গঙ্গ বহে জার নয়নে আনল । 

দসর্দিকপাঁল বন্দ! হাত করি জোড়! দ্িনকরনাথ বন্দে! রথের সপ্ত ঘোড়া । 

গ্রহগন বন্দে আর বন্দো সিদ্ধাগন একে একে বন্দো আষ্ট বস্থর চরন। 

্রন্ষার সাবিত্রি [ব]ন্দো। হবি] কমল। হবের গৌরি বন্দে। অর্ধঅঙ্গে মেলা । 
রক্ত অভরণ দেবির রক্ত পরিধান ব্রক্ষ! বিষণ স্ততি করেন হইয়া ভজমান । 
তীনলোকের মাত! দেবী আগ্ভানকতি জোগ মুক্তি পাঁএ করএ ভকতি । 
পরম ভক্তি বন্দে! দেবী সরম্বতি তাহার প্রসাদে করি চরণ বিভূতি । 

ধবল আসন দেবির ধবল পরিধান পঞ্চাস অক্ষরে জার সরির নিশ্নীন | 

মুক্তিপদ বন্দে। মাতা গঙ্গ। ভাগিরথি জাহাঁর প্রসাদে হএ বিষ্ণলোঁকে গতি । 
যমুন। বন্দিন্ন মুঞ্ি জমের ভগিনী [জল পরসি]লে যমকর নাহি চিনি । 

সরন্বতি আদি বন্দে। নদ্দির প্রধান পুন্ততির্থ আদি বন্দে! জার জথা স্থান । 
বাল্সীকি [মুনি বন্দো] কবি মহামতি জার কণ্ঠে কেলি করেন দেবী সরস্বতি। 
ব্যাস মহাঁখষি বন্দে। হৃদয় সতত জাহার গ্রসাঁদে হইল পুরান] ভারত। 

নর নারায়ণ বন্দে। পুরাণ তপন্বী জাঁর তপে অষ্টি ধরএ সপ্তরিষি। 

পরাঁসর ১খ] [২ক মুনি বন্দো যত বিপ্রজন জাঁহার দক্ষিন পাঁএ বৈসে তীর্থগণ। 

দেব বিজ গুরু বন্দো৷ করিআ ভকতি ধরনি লোটাঁইঅ। বন্দোৌ মাতা নিলাবতি। 
বাপের চরন বন্দে গুণের নিধান সর্বসাস্ত্রে পণ্তিত ভাবথি অধিষ্ঠান। 

সসিষ্ত পণ্ডিত নাম অতি স্থচরিত জাহাঁর বিমল জস জগতবিদিত। 

দেবত। ত্রাঙ্মণ গুরু বন্দি একেবারে চরণে পড়িআ! মুগ বলো পরিহারে। 
চত্ডির চবিজ্র কিছু কবিচন্ত্র ভনে ডকতি রহুক হরগৌরির চরনে | 
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মুঞ্জি মন্দমতি তুআ মহিমা অপাঁর মহোদধি জলে যেন এড়িস্থ সাতার । 
সর্ধদেবে দয়। জবে হএ দেববানী তবে কিছু বলিমু তুয়। পদবন্ধ জানি । 
পৃথিবির সাব বাঁজ্যে পঞ্চগৌড় নাম বুপতি হুষেন সাহ। কলিজুগে বাম । 
খাগ্ডাএ প্রচণ্ড রাজ! প্রতাপে তপন জার ভয় কপিত সকল নৃপগণ। 

গৌড়মধ্যে সপ্তগ্রাম মহা'পুণ্যস্থান ত্রিবিনির তিরে সপ্তখষির বিশ্রাম । 
তথ। সপ্ত মুনি তপ্ কৈল যুখে তে কারনে সপ্গ্রাম বলে লোকমুখে । 
সেই সগ্তগ্রাম মধ্যে বালাও। নামে পুরি পুবে জার যমুন। পশ্চিমে ষুরেম্বরি। 

উতরেত চক্রতির্৫থ নাম পুণ্যস্থান দেব চক্রপানি তথ। নিত্য অধিষ্ঠান । 

দক্ষিনে পবিত্র জল নাম বিগ্ভাধরি জাঁর জল পরসিলে সকল পাপে তরী । 

অনেক পণ্ডিত [ত]থ। অনেক মহাজন কুলে মিলে তপের নিধাঁন দ্বিজগন । 

সর্বপাস্ত্রে পণ্ডিত নৃপতি পুজিত স্ষেত্রি বৈদ্য বৈসে যতি যুচারী বৈশ্য । ২ক] 

[২থ ফুদ্রগন বৈসে দ্বিঙ্সেব!এ তৎপর নৃপগন হিতকারি যুবুদ্ধিসাগর । 

তথা গুনিজন সভে করিয়। সমাজ কবিচন্দ্র মিশ্র আনিঞা বলিলে কাঁজ ॥ 

গন্ধ মাল্য দিয়া তবে করিল সন্মান সভে মিলিআ। বলিলেন পাচালি বিধান । 

পাচালি প্রবন্ধে রচ গৌরীমঙ্জল তোমার মহিমা! জেন ভ্রমে মহিতল। 
তকতি করিয়। জেন সর্বলোকে পুজে পুরাঁণবচন জেন সর্বলোকে বুঝে । 

নব সসি যুর ইন্দ্র সক পরিমিত কবীচন্দ্র মিশ্র বলে চগ্ডির চরিত ॥ 

প্রথমে কহিব দক্ষের উৎপতি কহিব জেনমতে উপজিল সতি । 

বৈশ্রবণ জেনমতে হইল। কুবের এক আখি পিঙ্গল হইল আর আঁখি টের। 
কহিব ব্রহ্মার জজ্জে দক্ষের কন্দল সরির ছাঁড়িল। দেবি দ্বেবের ভিতর । 

সরির ছাঁড়ি উপজিল হেমন্তসদনে কহিব সকল কথ। জত বিবরনে । 

কহিব সঙ্কর জেন কাঁম পঞ্চসরে পুড়িয়। ভন্ব কৈল নয়ন আনলে । 
কহিব কঠোর তপ করিল। পার্বতি জেনমতে বর তারে দিল! পশুপতি। 
তবে ত কহিব হরের বিবাহমঙ্গল জেন বারাঁনসিপুরি হইল সকল। 
কহিব যুরথরাঁজ মেধার উত্তর জথা মধুকৈটভ মারিল। গদাধর। 
জেনমতে মহিস মারিল! মহাবল ধুশ্মলোৌচনবধ কহিব সকল । 
কহিব জেনমতে মারিল চগ্তমুণ্ড রক্তবির্য বধ আর চাঁমুগণ্ডার তুণ্ড। 
অধুর মারিয়। দেবী হইল কুতৃহলি ২খ] [৩ক জেনমতে শুস্ত নিশুভ্ত মারিল! মহাকালি। 
দেবগণ স্ততি করে পাইঅ। নিজ কাজ জেনমতে রাঁধ্য পাইল স্থরথ মহারাজ । 

রর 
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অন্ধ কুষ্ঠ দারিত্র হরে ধন পুত্র পাই জক্রক্ষিয় মিত্রি জয় দীর্ঘ পরমাই। 
বাঁজঘরে সন্মান বাড়ে ঠাকুরাল লোকের জস উর্জল সম্পদে জাএ কাল। 

রনে বনে প্রান্তরে খাণ্ডাএ অথগ্ডিত সাবধান হইয়। যুন চণ্তির চরিত। 
জেই বর মাগে পাইবে সকল সাবধানে হইআ' যুন গৌরিমঙ্গল। 
গৌরিমঙ্গলগিত কবিচন্দ্র ভনে ভকতি রহুক হরগৌরির চরনে ॥ 

॥ মালব বাগ ॥ 

আদিসকতি দেবি ঘটে হও অধিষ্টান ভকতি করিঅ! বলে তোমার চরন। 
আসরে উরহ দেবী সিবপুরি ছাড়ি ভকতসম্পদদাতী। সর্বঅধিকাঁরি। . 

তোমার মহিম। দেবি কে বলিতে পারে তোমারে সৌঁঙরি মুগ্রি অসেষ প্রকারে । 
শ্রজিয়া অমর নর দ্বিলে অধিকার পঞ্চভূত আদি স্থুর নর অবতার । 

কবিচন্দত্র মিশ্র বলে ভক্তি য়ভিলাস ভকত জনেরে দেবী পুর অতিলাঁস ॥ 

॥ জমক জমক হন ॥ 

অজয় অমর গোঁসাঞ্চি পুরুসপ্রধান শ্রষ্টি করিবারে তার হইল অনুমান । 
আপনি সরির হইতে নিরম্মানস্তর ধ্যানে থাকিল! গোঞা। জলের ভিতর । 

সেই জলে শ্রজিল কনকময় দণ্ড অধে৷ উদ্ধ বুঝিঅ। করিল। ছুই খণ্ড । ৩ক] 

[৩খ একাদস কাঁরণে করিল নিবন্ধ সবদ মরূপ আর রূপ অনুবন্ধ। 

গগন পবন আর তেজ বস্থমতি একে একে নিরমিল আপন সকতি । 

এতেক শ্রজিঅ। গৌসাঁঞ্ি বসিলেন জলে ব্রদ্া উপজিল। গোঞা নাভিকমলে । 
ছুই বাছ চারি মুখ অষ্ঠ লুচন করে জাপ্যমাল! ধরে কমল আসন । 
চারিদিগ চাহে ব্রন্ধ। করেন অনুমতি কোলে ত কুমার দেখে নিললোহিত । 

প্রধান পুরুস সেই ধরে সিযুমাআ কাদিয়! ব্রদ্ধার ঠাই চাহেলাম জায়] । 

রুদ্র নামা থুইল ব্রন্ষা বেদবানি দের্খা স্ত্রী করিআ৷ দিল! তারে সতি চন্দ্রমুখি । 
ইহা ত জানিঞা ব্রক্ম। উঠিল গগনে বৎসর সহশ্র ছিল। পরম ধেআনে। 
স্ষি করএ ত্রক্ম। স্থির করি মন স্বর্গ মর্ত্য পাতল শ্রজিল৷ ত্রিভৃবন। 

জলে হইতে তুলিল। উপায় ধরনি মারিচ আদি করিঅ। শ্রজিল! সপ্ত মুনি । 
সপ্ত মুনি শ্রজিয়। ধর্মের কইল লক্ষ দক্ষিণ অঙ্ুষ্ট হইতে বাহির হইলা দক্ষি। 

বাম ফ্বনুষ্ট হইতে বাহিরল এক নারি দক্ষেবে বিব! দিব সেই নারি। 
পড়াইআ চারিবেদ বুঝাইল আচার দক্ষেরে বলিল ব্রন্ম। শ্রজিতে সংসার। 
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ব্রহ্মার বচনে দক্ষ হইল। প্রজাপতি দক্ষঘরে উপজিল চন্ত্রমুখি সতি। 
উপজিল গোঞাই উল্লষিত দদদিগে পুষ্পবৃষ্টি ছুন্ধভি বাজে অস্তবিক্ষে 

ত্রিভূবন সন্তোষ পবন বহে মন্দ যুখদ সিতল পরম সুগন্ধ । ৩খ] 
[৪ক সেই দেবি মহা!মায়। জগতক্জননী স্থষ্টিস্থিতিপ্রলয়কাঁরিনি সনাঁতনি। 
ইহা ত জানিঞা নাম থুইল! সতী আনিএন সপ্ত রিষি ব্রদ্মার জুগতি। 
দিনে দিনে আন ঠান আন লিলা ধরে দ্বিতিআর চন্দ্র জেন জেন ভরে। 
স্থলনল জিনিঞ। চরনের জুতি ছুপ্ধের আলত! জেন দেহের দিপতি। 
শ্রীরামকদলি জীনিঞ। উরভার নিতুষ্বে হরিল রথচক্রঅহংস্কাঁর । 
তার গতিলিল। দেখি রাজহংসী সিখে করএ ব্রহ্মার সেবা হহ। মনদুখে | 

মাঝাখানি গে।সানির ত্রিবলি যুঠান এ নব জৌবন গোসাঁনির হইল সোপান । 
হেম কঠে।র দেবির হৃদয় উপর কেদ বেল চাকু দেখিতে যুন্দর। 

বাহু যুবলিত লত। কর কীসলয় শুপঞ্চ অঙ্গুলি নবমুগ্রি নিশ্চয়। 
নখের দিপতি রঞ্জে অন্গুলের পারে ছুগ্ধে পাখলিঅ। জেন তুলিল পুরানে। 

কস্ত কষ্টে গোঁসানির বদনে ষুপধা ঝরে তাহার উপম। দিতে কুন জান] পারে। 

তাহার মুখ দেখিআ! বিধি চাদ মাসে ভাগিয়। ভাগিয়। পঠে তুলনার আসে । 
ভ্রতঙ্গ কটাক্ষ কমল করে সে বৈসে হাঁন্ত লাবন্য জত নিকটে ত আইসে । 
অধর ন। ধরে বিশ্বফলের তুলনা চারু বসন অঙ্গে বিচিত্রবলন।। 
হাশ্ত পরিহান্ত দ্বিগুন হইঅ। সোভে ত্রিভৃবনের ঈশ্বর উন্মত জার লোভে । 
জিনিঞ! সিখরমতি দসনের জুতি কেহ বলে সিন্দুরে লুটিত গজমুতি। 
নাস। তিলফুল জিনি ষুগদ্ধি নিম্বাষ মধুগন্ধে মধুকর নাহি ছাড়ে পাঁস। 
ইষত অরুনকাঁস্তি নয়ন বিমল রবির কিরণ জেন ফুটি ৪ক][৪খ ল কমল। 

চঞ্চল মেচক দেবির জেন সৌভে তারা আতি মধুপানে জেন চঞ্চল ভ্রমর|। 
জ্রভঙ্গভঙ্গিমা বিচিত্র লিল। ধরে ভ্রমর খেদান দেবি হাথের মলে । 

শ্রুতিজুগ দেখিঅ। বিধির বুঝে আস হরমন বন্দি করি বারে মায়াপাস। 1 
যুন্দর ললাট গৌ[রী] কান্তি কলেবর সিরিষ কুস্থম জেন আতি যুকোমল। 
কাঁলমেঘ হেন দেখি দেবি অষ্টহাঁস লজ্জণাএ চাঁমবি গেল বনবাঁস। 
দিব্য অভরন দেবির দিব্য পরিধান তপন্তা জাব বাপে বলিল বিধান । 
সিতকালে জলে থাকিয়। পোহাঁল রজনি বরিসীয় বাহিরে তিতেন গাএ পড়ে পানি। 
গোডান নিদাঘকাল অগ্নি সম্বিধানে বরজনি দিবস থাকে পরম ধেয়ানে। 
ধরনি সয়নে জটাভার হইল মাথা বতমরে আহার এক শ্রীফলের পাতা। 
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কুসের কাঁচুলি বক্ষমস্থলে আছাদন ম্বগচন্ম পরিধান তেজিয়৷ বসন । 
জপ হোম সমাধি সতত দিল মন সিব সিব স্মরনে গোঁডাএ রাত্রি দিন। 

চিরদিন তপে দুর্ব্বলি হইল বাল! কৃষ্ণাচতুর্দঘপী জেন ক্ষএ ইন্দ্রকলা। 
সহজে পাতলি অঙ্গ হেলে জেন বাএ সিরিষ কুশুম জেন রৌদ্দরে মিলাঁএ। 
ব্রহ্মলোকে তপের কথ! কহিল বিজয়া ফুনিএগ ব্রহ্মার মনে উপজিল দয়] । 

দ্বেবমুনিগন [ল]ইঅ। ব্রহ্মা করিয়। জগতি সর্তরে আইল! জথ। তপ করে সতি। 

্রঙ্ম। দেখিয়। সর্তরে উঠিল! ভবানি পাগ্য অঘ্য আচমনী ৪খ]৫ক দিলা ত আপনী। 
আসনে বসিয়! ব্রন্মা আর মুনিগন দেবি সম্বোধিঅ। কিছু বলেন বচন। 

গৌরীমঙ্গলগিত কবিচন্দ্রে ভনে ভক্তি রহ্ুক হরগৌরির চরনে ॥ 

॥ গুর্জরি রাগ ॥ 

ননির পুতলি তন্ন তোর তপ বড় বিষম কঠোর । 

অরুণকিরন জে নাহি সহে সে আনলে কতক্ষন রহে। 

আল সতি এত তপ কর কোন ছুখে বর মাগ আপনার যুগে । 

ধর্ম অর্থ কাম মুকতি সিদ্ধি জস আহার সকতি । 

ইথে জদ্দি সবির বিকল জত কিছু সকল বিফল। 
জপ তপ [ক]রিলে যুন্দরি এত তপ আমি নাহি করি। 

সংসার শ্রজন জাহাঁর কোন বরে প্রবধে তোমার । 

কবিচন্দ্র মিশ্র ভনে চিন্তিআ চণ্ডির চরনে । 

ভকত নরেরে দেহ বর ধন পুত্র পন্মান বিস্তর ॥ 

॥ শ্রী রাগ ॥ 

্রক্ণীর বচনে লতি হইল অধোঁমুখি হরিষ প্রসন্ন আখি চাহে প্রিয় সখি । 

ইঙ্গিত বুঝিআ1 তবে বিঙয়। তখনি ব্রক্ষারে কহিল দেবি মনের কাহিনি । 
হে কমলাসন প্রজাপতি তুমি কি না জান] জে বর মাঁগে সতি। 
তুমি যুরলোৌকে আপনি বিধাতা ষুক ছুখ নিবন্ধ আর বিভার কর্ত। | 

ধানে জানহ গোসাঞ্ডি সভার অন্তর ন্বামিবর মাগে দেবি দেব গঙ্গাধার]। 
বিজয়ার বোলে ত্রন্ধা কইল অঙ্গিকার গৌরীপতি মহাঁদ্দেব প্রতিজ্ঞা আমার । 
ইহ ত যুনিঞ। দেবি গেল! বাপঘর সর্ভরে চলিলা ব্রহ্ম। হংসে করি ভর। 
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বাপ ম! দোখঅ। দেবি পুছিল বার্ত। কহিল জতেক তপের কথ!। 

ভনে কবিচন্দ্র মিশ্র গৌরিমঙ্গল যুনিলে ৫ক] [৫খ আপদ খণ্ডে পাই ইষ্টফল ॥ 

॥জমক ছন্দ ॥ 

বাঁপঘরে পাঠাইঅ। গৌরি গৌসানি দেবগন লইআ, ব্রদ্ধী চলিলা আপনি । 
হংসের প্রষ্ঠে চাপিঅ। বৈসে কালসাপের ছুড়ি কুসের আসন সাঁজাইল শ্রুপের তড়বড়ি। 

জার জে বাহনে দেবতা কৈল ভর অন্তরিক্ষে গেল। জথ। দেব মহেস্বর্। 

গগনমগডলে ব্রহ্লোকের উপর তথ। তপ করে গে।সাঞ্জ চন্দ্রসেখর । 

কি করিতে তপ তার বলিতে না পারি আপনি তপের ফল বর অধিকারি। 

অক্ষয় অমর গোসাঞ্ডি পুরূস পুরাণ না জানি সরির তার কিসের ধেয়ান। 

মাথাএ বন্দিল। সভে সিবের চরন ব্রচ্ষ। বিষণ দাণ্ডাইল! জত দেবগন । 
হাতজোড়ে স্তৃতি করে ব্রহ্ম প্রজাপতি শকল দেবতা তথ। করস্তি তকতি। 

্রন্ধ। বিষণ মহেস এই তিন জন তিনজনের প্রধান তুমি ভ্রিলোচন। 
বিনে ত প্রধান বসিতে নাহি জানি কাগ্ারি বিহনে জেন বিফল তরনি। 
অবগতি কর গোসাঞ্ডি দেব ত্িলোচন সদয় হইয়া যুন দেবের বচন । 

অ!পনি সংার তুমি আপনি বিধাতা জগতঙ্গননি তুমি জগতের পিত|। 
অদ্ধ অঙ্গে পুরুস তুমি অর্ধ অঙ্গে নারি তোমার বপ গোপাঞ্ি বলিতে ন। পারি। 
চৌর্ধ ইন্দ্র পাত হএ ব্রদ্ধার এক দ্রিসে হেন ত্রদ্লোক টলে তোমার এক নিমিসে। 

ক।লের বস কাল তুমি তোমার বস কাল তোম। ছাড়ি মহেত্বর কোন দেব অ।ছে আবর। 

মরে সহস সতি দক্ষের কুম।রি আপনি ত বিভ। কর আম।র বাক্য ধরি। 

ভনে কবিচন্ত্র মিশ্র গৌবিমঙ্গল হাঁসিঅ। সম্মতি দিল দেব গঙ্গাঁধর ।৫খ] 

[৬ক ॥ জমক ছন্দ ॥ 

সিবের সন্মতি পাইঅ। হরসিত মন আপনি বিধাতা গেল! দক্ষের সদন । 

পাছা অর্থ্য দিয়। দক্ষ দিলেন আপন কুসল জিজ্ঞাষিঅ। বৈল আইলে কি কারণ। 

চাঁরিমুখে কহেন ব্রক্ম। জতেক উর্তর রাঁউল গঙ্গাধর সপ্তলৌকের ঈশ্বর | 
পরুম যুন্দরি মতি তৌমাঁর ছুহিতা। নিবন্ধ করিঅ। দিল মিবেরে দেহ বিভ।। 

সিবেরে বিভ| দেহ নান! রত্ব দিয়া আঁপনা পবিত্র কর কন্ঠ! পাত্রে দিয়।। 

এহা ত ষুনিঞা দক্ষ হইল! হরমিত পরম জত্বে কইল বিভার সমিহিত | 
একে একে আনাইল দেবদেবিগণে পরম উত্সাহ তে হরসিত মন | 
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ছান্দল। বাদ্ধিল বিশ্বকশ্ম আপনি মানিকের স্থৃম্ত মউরপাখের ছাঁয়নি। 
চন্দনের আলিপনা কনকের বারা নেতের পতক। গজমৃক্তার ঝাঁর!। 

আপনি ত অগ্নি আসি হইল! উপনিত দক্ষিন সিখাঁএ বিনে কাষ্ঠে প্রজলিত। 

সচি অরু্ধৃতি ছুহে গায়স্তি মঙ্গল বিভাহ করিব সতি চন্দ্রসেখর। 

গৌবিমঙ্গল গিত কবিচন্দ্র ভনে ভক্তি রহুক হরগৌবীর চরনে ॥. 

॥ গুজ্ঞরি রাগ ॥ 

রজতের পুখরি ষুবন্নের ঘাট বসিতে সাজাইল রত্বষিলাপাট। 

নান। তির্৫ঘের জল লইআ। আইলা নদনদীগন ন্নান সমএ সতি হইল শুভক্ষন। 

মঙ্গল যুসঞ্চ বাঁজে নাচে বিগ্যাঁধর বিভাই করিব সতি চন্দ্রসেখর | 
কারে। হাঁথে দুর্ব। ধান্ত কাঁরে। হাথে দীপ পতিপুব্রবতি সব আইল। সমিপ। 

কেহ দেই গন্ধ তৈল কেহ ঢালে জল কাহার হাঁথে সঙ্ঘ বাজে বিভাহমঙ্গল। 
বুষে চড়িআ৷ আইল। ত্রিদসের নাথ দক্ষ বরমাঁল। দিল পুষ্প পারিজাত। 

হাথেতে মহনমালা বৃষ চড়ি জান সখি সত সঙ্গে সতি আইল! সেই স্থান। 
হর প্রদক্ষিণ করি হইল নমস্কার সিবের মুকুটে দিল! কুষমসম্তাঁর ।৬ক] 
[৬খ ভিক্ষা ভক্ত নরেরে বর দেহ গঞ্শাধর কবিচন্দ্র মিশ্র বলে গৌরিমঙ্গল ॥ 

॥ মাঁলিনি ছন্দ ॥ 

পতিপুত্রবতি সোআগিনি সর্ব আইয়গণ আনি বাটিআ। সাজাইল মহৌষধি 
হাথে হাত সাজাইঅ! জত মহৌসধি দিয়া সভে মিলি কইল বেদবিধি। 
ছুহার প্রথম নেহা দুহে পুলকিতদেহা! হাথে হাথে সাঁজিল যুন্বরি 

নিকটে বসম্তকাঁল কুশুমে লুইল ভাল পাইআ জেন অশোঁকমঞ্জরি। 
দক্ষে দিল কন্যাদান সর্বলোঁক বিদ্যমান হাথে কুসে পুছুলস্তি উর্তর 

কার পো কার নাতি কার তুমি পড়িনাতি কেবা তুমি দেব গঙ্গাধর। 
যুনিঞা। দক্ষের কথ। লাজে সিব হেটমাঁথ। হাসিঅ। ব্রহ্মা বলিল! উর্তর 

বেদকণ্ঠ উগ্রকঠ তবে হইল শ্রীক্ঠ নিলকণ্ঠ নামে মহেম্বর। 

যুনিএগ ব্রন্ষার বানি কন্যা দিল দক্ষমূনি হরসিত সকল ভূবন 

কৈল সর্ব কুলাচার বেদবিধি অন্ুসাঁর প্রদক্ষিন হইল। হুতাসন। 

গৌবীর পাটসাঁড়ি সঙ্করের বাত্রছড়ি গাটিছড়া করএ বন্ধন 
জত বান্ধে তত খসে দেখি আইয়গণ হাসে মুখে দিয় উর্তরি বসন । 
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নান! বত্ব দিয়া সৃতি আপনি ত প্রজাপতি বৈল তারে বিনয় বচন 

অনুচরি সত দিয়া সংহতি বিজয়া জয়া নিজোজিস সখি ছুই জন। 

বিভাহ অনস্তর দেবত৷ গন্ধবর্ব নর সভে হইআ] একমন 

মুনি সভে একে একে মহেম্বর অভিসেকে সঙ্করে কৈল শুভক্ষণ। 
গোৌরিমঙ্গলগিত কবিচন্দ্র বিরচিত যুনিলে সকল দুখ হরে 
ধনে পুত্রে রক মাঁন স্থখে ষুরপুরি স্থান বর দেহ উম। মহেম্বরে ॥ 

॥ নাট বাগ॥ 

নদ নদি লইঅ। আইল সপ্ত সাগর প্রহ্ম। বেদ উচ্চারে বরুন ঢাঁলে জল। 

সঙ্থ পুবেন ভগবান ৬খ] [৭ক আপন লক্ষিপতি সাক্ষাতে মহেন্দ্র তুলিআ৷ ধরে ছাতি। 

বিজয় বাছ্য বাঁজে নাচে বিদ্যাধরি মহেস্বর আসনে বসি ত্রিপুরাঁরি । 
বাষুকী সহশ্রফন মুনিদিপ জলে হেমগিরী ষুমেরু ছুহে চাঁমর ঢুলে। 

দেবী অভিসেক করিল দক্ষের কুমারি সহজে সপ্তলোকের অধিকাঁরি। 

তৈরব। ভৈরবি নাচে দিয়। জয়নাদ বাজায় ডমরু মুখে পুরে জয়নাদ । 
সনক সানন্দ আর দেব মুনিগন ভকতি করিআ! বন্দে সিবের চরন। 
হাথে হেমদণ্ড লইয়৷ নন্দি মহাঁবল পাসে নিঞা৷ জোগাইল বাহন বৃষবর। 
ভকত নরেরে বর দেহ গঙ্গাধর কবিচন্ত্র মিশ্র বলে গৌরীমঙ্গল ॥ 

॥ জমক ছন্দ ॥ 

মহেম্বর আঁদনে বসিল। ত্রিলৌচন সমুখে দাণ্ডাইল ইন্দ্র লইয়! দেবগণ। 
দেবতা গন্ধর্ব নর নাঁছে বি্যাধর ক্ষ রাঁক্ষম জত অপ্দর কিন্র । 

গরু[ড়] অরুন আইল! পক্ষের প্রধান সিংহ আদি করিআ। পশ্ড আইলা বিদ্যমান । 

নাগলোক দাগ্ডাইল! অনন্ত বাষুকী জন্ম জন্ম মহেস তাহারে বড় যুখি। 

জত লোক দাগ্ডাইল ব্রহ্মার অ্জন। কাহার বাঁপে কহিতে পারে সিবের তুলন1। 
বলিতে লাগিল! ব্রন্৷। বিনয় করিঅ। কার কোন অধিকার দেহ নিজৌজিয়।। 

ইহা ত ষুনিঞা৷ বলেন দেব যুলপানি বুঝাইআ। তোমারে পুরুণেবার বেদবানি । 

ছোট বড় কেহ নহে তপন্তা প্রধান অধিকার দেহ তপ অন্ুমান। 
ইন্দ্র জম বরুন তিন লোকপাল উর্তরের অধিকার] জুক্তি আমার । 
বিশ্বশ্রবার পুত্র সে পৌলম্ভের নাতি করিল কঠোর তপ আমার সংহতি । 
দানে ধর্মে ৭ক] [৭খ অখিশ্তিত অতি যুচবিত বৈশ্রবন দেখিআ য়াপনি বৈর মিত। 
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বৈশ্রবনে কর তুমি চতুদ্ধিকপাঁল সঙ্খ পদ্ম নিধি দেহ ধন অধিকার । 
ইহ] ত যুনিএগ ত্রদ্ম। বলিল। বিনয় জে বলে গোসাঞ্জি এই সে জোগ্য হয়। 
বলিআ ছিল৷ আমারে পৌলস্থ্য তপোঁধন বড় উৎকট তপ কৈল বৈশ্রবন। 
সেই তপের ফলে এই জোগ্য বর মিত্র করিয়। বলেন সপ্তলোকের ইন্বর । 

তোমার বচন কভু লংহিতে না পারি তোমার সম্মতি পথ সভে অন্ুসাঁরি । 

তবে তথা দেবাধুর গন্ধবর্ব সমাজ বৈশ্রবন আনিঞ1 কবিল রাজকাজ। 

উর্তরের রাজা করিআ করি দীকপাল সঙ্খ পদ্ম নিধি দিল ধনের অধিকার । 

গন্ধ মাল? বস্ত্র দিআ করিল সন্মান পুষ্পকরথ দিল দ্েবঅধিষ্ঠান। 
লঙ্ক। নামে পুরি দিল সমুত্রের মাঝে তারে ক্রিড়া করিতে দিল ধনরাজ । 

বৈশ্রবনেরে বর দিয়। ব্রহ্ধ। দেবগণ জার জে রথে গেলা আপান] সদন । 

পাইআ. সন্মান বর ধনের ইন্বর প্রনাম করিতে জায় ভবানি সঙ্কর। 

বৈশ্রবনে দেখিআ৷ সঙ্কর হরষিত সিরে রাজপ্রসাদ দিল চন্দ্রবিরচিত। 

বৈশ্রবন ধরিল গিয়া সিবের চরন প্রেমে মিত্র বলিআ দিলেন আলিঙ্গন । 

বিসেষ সন্তোষ করি বলে ত্রিলৌ5ন ছুই মিত আজী এখ। করিব ভোজন । 

তপ উপবাঁসে বড় পাইআছি জনস্ত্রন। ৭থ] [৮ক জাইহ আপন যুখে করিআ পারন।। 

রন্ধন করিতে গেল দেবী ত পার্বতি তৃপ্সিবীরে বসিলা সঙ্কর ধনপতি। 
হাঁথে করি নিল দেবি কনকের কাঁসি অন্ন লইঅ| বাহির হইল। পরম বূপসি । 

দেবীর দেখিআ রূপ ভূবন উজ্জনল ধনদেবের মন হইল ঈসত চঞ্চল। 

কাম উপস্থিত মতি হইল বিচলিত দ্রেবির বদনে দ্রষ্ি করিল য়লক্ষিত। 

বুঝিআ পাপিষ্ট তার কুটিল আসন সরির করিল দেবি সর্বতেজোময় । 

ভূবন ছুমহ তেজ আতি ছুদ্ধবিষ নিরক্ষিতে ধনদেবের নাহি বিমরিষ। 

নয়ন ঠিকরিঅ। গাঁএ জলিল আনল পুড়িঅ। ছটফট করে ধনের ঈশ্বর । 
কাতর হইআ। ধরিল গিঅ1 সিবের চরন প্রান বাখ প্রান রাখ [বলে বৈশ্রবন]। 

গৌরীমঙ্গলগিত কবিচন্দ্র ভনে ভক্তি রহুক হরগৌরীর চরনে ॥ 

॥ আহির বাগ ॥ 

মুঞ্জি নাহি জানে। গোসাঞ্ি দেবীর মহিমা রূপ নিরখিতে মোর বাঁড়িল ঝলিন। 

ইসত চাহিতে গাএ জলিল আনল আঁথি ঠিকরিআ জাঁএ রাখ গল্গাঁধর 4 
প্রাণ রাখ প্রাণ রাখ দেব ত্রিলোচন বিপদে সহাএ তোমার চরন। 

রাজরাজেম্বর করি দেবের দিকপাঁল ধনের অধিকার দিলে সকল সংসার । 
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আঁপনি বর দিয়া টুটাঁতে বড় পাঁপ একই দেব সে গোঁপাঞ্চি হইল বর সীপ। ৮ক] 
[৮খ ধনদেবের বচনে সিবের হইল দয়! আঁপনি বুঝিএ গোঁসাঁঞ্ি দেবী মহাঁমায়। | 

তপে জস ধনদেব আমার হএ মিত উহার অপমান কর নহে ত উচিত। 

পরম ভকতি বলে। দেব মহেম্বর ধন পুত্র সন্মান বাঁখিহ নিরন্তর । 

কবিচন্দ্র মিশ্র বলে গৌরীমঙ্গল ধুনিলে আপদ খণ্ডে পাই ইষ্টফল ॥ 

তোঁমাঁর মহিম। দেবি কেহ নাহি জানে আদিসকতি দেবী আগম পুরাণে । 

্রন্মা। বিষণ মহেষ্ধর তোমার শ্রজনা আঁছিলাঙ এক জন করিল তিন]জন।। 
ধর আমার বচন মিতেরে কর দয়া ক্ষমহ মিতের দোঁষ দেবী মহাযাঅ।। 
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ জত বির হএ জন্ম ্ত করিয়৷ পাঁড়িলে মাআ মোহ । 

বিনে দোসে কেহ নাহি এ তিন ভবনে অবুধজনের দোষ ন। ধরিবে মনে । 

সিবের বোল মুনিঞা। বৈল দেবি পার্ধতি অধিকার সম্মানে রহুক ধনপতি । 

এক আখি পিঙ্গল [আর] আখি টের দ্গধ শহির নাঁম বলাএ কুবের । 

হরগৌরিচরনে বন্দিআ৷ ধনের ইস্বর বর পাই গেলা লঙ্কাপুরির ভীতর । 
ভনে কবিচন্দ্র মিশ্র গৌরিমঙ্গল ফুনিলে আপদ খণ্ডে পাই ইউফল ॥ 

ব্রদ্ধাএ করিব যজ্জ সতেক বৎসর তথ। উপনিত হইল। দেব মহেস্বর । 

আপনি বৈৃক]8 হইতে আইল। জনার্দন ৮খ][৯ক সর্তরে আইল। ইন্দ্র লইআ। দেবগণ। 

মরিচি আদি করিঅ। জতোক] মুমিগণ সভে একে একে আইল ব্রহ্মার সদন । 

দেবত৷ গন্ধব্ব নর নাগ বিদ্ভাধর পু পক্ষ আদি শ্রচ্টি আইল। সকল। 

ত্রদ্মার আদেসে সভে বসিল। সভায় পাছে দক্ষ প্রজাপতি আইল তথায়। 

ভ্রণ্ড আদি করিঅ1 জতেক মুনিগণ দক্ষ অন্থদরি আইল। ব্রহ্মার সদন। 

কার মাতামহ দক্ষ কার সমর সম্ত্রমে উঠিল! সভে দক্ষ দেখি দুর । 
আগু বাড়ি সভে করিল! প্রনাম আসির্বাদদ করিল! দক্ষ জার জেবা! নাম। 
কেহ কেহ জাঙোডাঞ্চি কেহ হয় নাতি আদরে করেন সভে দৃক্ষেরে ভকতি। 

মরিচি আদি করিঅ। জতেক মুনিগন সভামাঝে বসাইআছে দেব ভ্রিলোচন। 

দক্ষ দেখিঅ। ন। উঠিলা দেব মহেস্বর ন! করিল! প্রনাম না পুছিলা কুসল। 
ইঙ্গিতে বুঝিল! দক্ষ তাহাঁর অবিনয় অরুন নয়ান করি কম্পিত হৃদয় । 

একে একে নিরক্ষণ করিল সকল দেবগণ তবে কেহ না বলিল উচিত বচন। 

৮ 
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কোপে জলিআ৷ দক্ষ বলে উচ্চবানি দেবসভ। নিন্দিয়! বলিল ষুলপানি। 

গৌরীমঙ্গলগীত কবিচন্দ্র ভনে তকতি রহুক হরগৌরীর চরণে ॥ 

॥ মহারাটি বাগ ॥ 

হর ভূত পিসা ৯ক] [নখ চ তোমার য়েল গুরুজন পাইঅ। কর অবহেল।। 

সঙ্কর কুচরিত জনমভিখারি কোন গুণে হইলে অহঙ্কারি। 

অতি উনমত জড়মতি আপন। ন! চিন পশুপতি। 

গলাএ অফুচি হাঁড়ের মাল! করতলে জপ ব্রহ্ষকপালা । 

বামদেব তোমার খেতি কোন জাতি কথ উতপতি। 

সর্ব দোশ লইনু উড়িঅআ| আপন কুমারি দেস্ছ বিভা । 
দেবের দেব হইলা অধিপতি আম! দেখি না! কর প্রনতি। 
কবিচন্দ্র মিশ্র ভনে চিন্তিআ চগ্ডির চরণে ॥ 
তকতজনেরে হর দেহ বর ধনে পুত্রে সন্মান বিস্তর ॥ 

দক্ষের বচনে হর ন। দিল! উর্ভর মন্দ পবনে** অচল । 
কিছু বলীবারে নন্দি বিমরিআ রহে প্রস্ুর চরিত্রনিন্দা কোন জনে সহে। 

না বল না বল দক্ষ বচন কঠোর নিন্দিষ ত্রিপুর হর সাহস বড় তোর। 

জগতের অধিপতি বিধির বিধাতা ভকতবৎসল হর দেবের দেবতা । 

জাহাঁর নিমিখে ভব উপজিলি পুজে হেন জন নিন্দিষি বসি মেবতসমাঁজে। 
মহাদেব নিন্দিয়া পাইবে বড় ছুখ তৃঞ্তিবে ইহার ফল হইবে পশ্তমুখ। 
দক্ষেরে সাঁপিল নন্দি সেই ষঙ্তস্থানে ভ্রগুরিষি রুসিল দক্ষের অপমানে । 

কবিচন্দ্র মিশ্র বলে গৌরীমঙ্গল যুনিলে আপদ থণ্ডে পাই ইঠ্টফল ॥ 

॥ জমক ছনা ॥ 

ভ্রগুরিষি রুষিল আগুন হেন জলে নন্দি আক্ষেপিআ1 অহস্কাঁর কিছু বলে। 

আরে নন্দি পিসাঁচ পাষণ্ড মহাপাপ ত্রিভূবনের গুরু দক্ষ তারে দিস যাপ। 

রক্ষার শ্রজন লোকপাল ৯খ] [১০ক প্রজাপতি ইন্দ্র আদি দীকপাঁল জাহার সম্ততি। 

দেবতা গন্ধর্ব নর নাগ বিদ্ভাধর পণ পক্ষ আদি শ্রষ্টি দক্ষের সকল। 
শ্রষ্টির প্রধান দক্ষ গুনের সাগর হেন দক্ষ আক্ষেপ সিব সভার ভীতর। 

পাগলের সেবা কর পিসাচ আপনি যজ্জকালে কে কোথা এ ডাক দ্দিআনি। 
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লাঙ্গট উন্মত্ত সিব ষসানে নিবাস ভিক্ষা ন! মাগিলে হএ নিসি উপবাদ। 
গল।এ হাড়ের মাল। অতি অমঙ্গল সর্পে জড়িত গাএ দেখিতে ভয়ঙ্কর । 

কেব! জানে কুর পিল কথায় উতপতি দক্ষ দয়। করিঅ। বিভ। দিল সতি । 
বিষ খাইঅ ঢলিঅ। ছিল| অম্বৃতমথনে সভে মিলি জিআইল দক্ষের কারণে। 

বামদেব নাম নিন্দিত আচার তার অন্ুরুপ নন্দি তোমার ব্যবহাঁর। 

সিবলোক নিন্দিআ৷ করিলে বড় পাপ জিবিক1 জজাইহ দিচ্ছ তোরে সাঁপ। 
ছুহাঁক! ক্রোধ বাড়ে বচনে বচন ব্রহ্গা আসিআ। করিল! ছুহে নিবারন। 

অন্তরে ক্রোধ বড় দেব মহেম্বর সমুদ্রসলিলে জেন বাড়ব আনল । 

ক্রোধ সম্বরিঅআ। তথ। দেব মহেস্বর জজ্ঞ সমাঁপিঅ। গেল৷ কৈলাসসিখর । 

জজ্ঞস্থলে উপজিল জনেক উর্তর একে একে কহিলেন দেবীরে সকল। 

গৌরিমঙ্গলগীত কবিচন্দ্র ভনে ভক্তি রহুক হরগৌবরীর চরনে ॥ 

॥ পঠমঞরি বাগ ॥ 

একত্র অমর ষুর না[গণ্গন বিদ্ভাধর গন্ধর্বব সিদ্ধ্য। মুনি 

জজ্ঞ অন্থবন্ধ করিআ কমলাসন আরভ। আসি নিলেন আপনি । 
করএ যজ্ঞ চতুরানন আমাএ পুজিল বিধিমতে 

তোমার বাপ তথি আম। দেখী ১০ক]) [১০ অপীরিতি ভিল কুবচন সভে সভে। 
যুন যুন দক্ষের কুমারি জত মন্দ বৈল তোমার বাপে | 

দেবতাসমাজমাবঝে মুখ নাহি তুলি লাঁজে হৃদয় জলিল পরিতাপে। 
উর্ধত বাচাল] বড় এক ভ্রগু নামে আতি অহঙ্কারি 

সদাসিব লোক নিন্দিআ নন্দিরে বলে আনাচারি। 

্রক্ধা বিষু) আযুখি ছুই জন ইন্দ্র কটাক্ষ দিয়। হাসে 
দিনকর চন্দ্র বরুণ পবন জম আদিদেব লইআ পাসে। 

ছুজ্জন বচন হৃদয় লাগে সকল কলেবর দহে 

দক্ষ সমাঁক্ষ রুধিরজলে ডুবাঁঙা জ্দি ব্রহ্মার জঙ্ঞ নহে। 

স্বহৃদ ভঙ্গ বিষম ভয় পাঞা তোমার মন কিবা যুচে সিশু। 
সফুর কুটুন্ষ বধিলে তোমার হৃদয় কী ব! বুঝে। 
সঙ্করের বচনে বিরষমুখি ভবানি- ষুনিএ। বাপের কুমতি 
সময় বিসেষে বলেন কিছু বিনয় করজোড়ে করিআ ভকতী। 

হরগৌরির চরনে কমল মধুকর কবিচন্দ্র মিশ্র বলে গৌরিমঙ্গল ॥ 
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॥ পঠমঞ্জবি ॥ 

তুমি সর্বময় গোঁসাঞ্চিঃ পুকুষপ্রধান তুমি সভাএ জান তোম। নাহি জানে আন। 
আমি কি বলিব গোপাঞ্জি তুমি জান ভালে বীজ অন্থরুপ গাছ ফলিবেক কালে। 
আমি তোমা ভালে জানি আর জানেন হরি জানে কি ন। জানেন ব্রঙ্গ। 

বলিতে না পারি। ১০খ] 
[১১ক পরম ভক্তি বলে। দেব মহেম্বর ধন পুত্র সন্মান রাখিহ স্বর্ব নর। 

কবিচন্দ্র মিশ্র বলে গৌরীমঙ্গল যুনে আপদ খণ্ডে পাই ঈষ্টফল ॥ 

॥ নাট রাগ ॥ 

কৈলাসসিখর অতি রম্যতর নানা রত্ব নিরমাঁন 

ভবানি সঙ্কর হরিষ অন্তর কৌতুকবেহারের স্থান । 
নান তরুবর ধরে পুষ্পফল লোকমন উপজোগ 

নাহি ভয় ভঙ্গ কুমতি কুসঙ্গ নাহি দুখ সোঁক রোগ । 
ষুন্দর কন্দর স্থ্ধাঁময় জল কনক কমল ফুটে 

পুন্যপরিমল জাহাঁর পাইআ ফল নবজৌবন নাহি টুটে। 
আতি শুসোভন নান পুষ্পবন স্থল যুসিতল ছাঁয়। 

জথ। মধুমর্ত ভ্রমে অভিরত দেববিগ্াধরীআ। । 
সর্ধরিতুমুখ নিত্য অতি যুখ জখন জে লএ মনে 
রজনি দিবব সমপরকাস হইল মুনির কারন। 
সিংহ সাছু'ল মৃগ অনুকুল কাহে কেহ নাহি হিংসে 

নাহি ভোক সোক সতত সন্তোষ কিছু নাহি অবসেষে । 

গুহ! রত্বময় বিচিত্র নিলয় নিরঞ্জন ষুখস্থান 

যথাএ সির্ধাগন করএ উপাঁসন পরম ব্র্ধম ধেআন। 

জক্ষ কিম্নর যুন্দরি যুন্দর যুর আদি সব জোগ 

চামরি চামর কেলি নিরস্তর শ্রমজল অপনোদ । 

রজতের স্থলপন্ম বাগদল রচিত তরঙ্গ সা 

কিরনে কিরণ অন্নুকুলয়ন একন্্র সসি ভানু । 

নিঝরে সিখর পরসে পরম্পর পুষ্পরেনু অঙ্গরাগ 
ধিরে ধিরে তহি পবন দোলই জুবতি বসস্তের আগ । 
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গন্ধরর্ব কিন্নর সিদ্ধা সত সত বেতাঁল ১১ক] [১১খ ভৈরবগন 
স্তুতি নৃত্য গীত সদাএ আনন্দিত সেবএ সম্ভুর চরন। 
সেই গিরিশ্রঙ্দে পাইঅ। বহুরঞ্গে লইঅ। প্রিক্রসখিজন 

পুষ্প তোলে সতি জগতের পতি আবরাধিতে দেব ব্রিলোচন । 

গগনমগ্ডলে দেবের রথ চলে ঘাঁয়র কিন্কিণি বাজে 

যুনিএা হুভধনি কৌতুকে ভবানী চাহিল অরুন মাঝে। 
দেখিল ভবাঁনি জতেক ভগিনি আর ভগ্গিনীর পতি 

আর জত জত ভগিনীর যুত দেবতা গন্ধরর্ব জাতি । 

দক্ষের নিয়ত জঙ্ঞবিধিমত তুথাএ সভে নিমন্ত্রিত 
জার জেন রথে হাসিতে খেলিতে চলিলা [হ]ইঅ। সমীহিত। 
গৌবরীমঙ্গলগিত কবিচন্দ্রে বিরচিত ষুনিলে সকল দুখ হরে 
ধনে পুত্রে বহমান ষুখে ষুবপুরিস্থান বর দেউ উম। মহেস্বর ॥ 

॥ জমক হনা ॥ 

দিতি অর্দিতি আর অবিষ্ট। যুরস। যুকেসি বনিত। আর এবাক্রোঁধজুষা । 

এক সামনি ত্রিভৃবনে জানি তের বহিনে আইল। কশ্যপের ত্রান্মনি | 

রস্তলা মুলতা৷ ভাহ্গমতি অরুত্ধৃতি সম্কস! শুুতত্রা। সাধ্য মহাঁসতি। 

দস বহিনে আইলা ধন্দের বনিতা তার গত্তে বধুরিষ্য সাধ্য দেবত।। 

চন্দ্রের [বানিতা আইল। রোহিনি প্রধান সাতামি বহিনি চলিল। জজ্ঞস্থান। 
সচি আদি করিআ জতে দেবনারি সর্তবে চলিল। সতে দক্ষে১১খ] [১২ক]র নগরি। 

বিদ্ভাধবিগন জাএ রথে দিঅ। ভর নৃত্য গিত কৌতুকে চলিল অপ্দর1। 
আপনি বৈকুষ্ঠে হইতে আইল জনার্দন গরুবেবর পাঁকসাট কাপে ত্রিতৃবন। 

সিন্ধুরে মণ্ডিত করি এঁরাঁবত হাতি দেবগন লইআ চলিল! যুরপতি । 

মরিচি আদি করিআ জতেক মুনিগণ সভে একত্রে আইল পাই নিমন্ত্রন ৷ 
ব্রদ্ধার শ্রজান] জেই জেই দেব হএ সভে জজ্ঞম্থানে জাএ কেহ নাহি রএ। 

আকাস জুড়িইআ রথ চলে নিরস্তর ঘণ্টা উন্ধমান [বা]জে কিন্ধিনি ঘাঁঘর। 
ছুদ্ধভি মৃদঙ্গ বাজে ভেউর বিসাল .যুবন্নের জাতলি হাথে সারথি ঝঙ্কার। 

[ঘ]রে থাঁকিআ। দেখিল দেবী সকল বছিনি আগু বাঁড়িআ৷ পুছে দেবি কুসলকাহিনি । 

কোথায় চলিআছ সতে পরম হরিসে আজি তোম! সভ। দেখিলাম অনেক দিবসে । 
একু ঠাই আছিলাঙ গেলাঁও নানা! দেন আছুক সম্ভাষকাজ্জ্য দেখিতে সন্দেষ। 
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গোঁসানির বোলে সতে দিলেন উর্তর বাঁপঘরে জজ্ঞ তথ! জাইব সর্তর। 

সেই মহাধজ্ঞ তিন লোকে অদ্ভূত জজ্ঞের বিচিত্র কথ। কহিলেন ছুত। 

অন্নের পর্বত ছুগ্ধের নদি বহে জত জত ব্যক্টী কৰি উন নাহি হএ। 
ইন্দ্র আপনি আনিএ। দিল! পুম্প উপবন জেজাহার ভাগে তাহ। পাঁএ সর্বজন । 

বস্ত্র মাল্য অলঙ্কার ১২ক][১২খ জত মনে দেখে মাগিলে সকল পাই কাহে৷ না উপেক্ষ। 
দেবতা! জোগাঁএ দ্রব্য দেবে বহে জল বজ্রহাথে জঙ্ঞ” রাখে দেব পুরন্দর | 

্রন্ধা বিষণ ছুই জন জর্জ অধিষ্টাতা বৃহস্পতি বিধি বলে ভ্রগুধসি হোতা। 
আর জত মুনি বেদে বুঝি সার সভাঁএ বরিল দক্ষ করিআ৷ বিচার । 
হেন অদ্ভুত জজ্ঞ“কেহ নাহি করে দেখিতে কৌতুক থাকে আসহ সর্তরে । 
এতেক বলিআ! গেল! জঙ্ঞ স্থান পুষ্পা লইআ দেবী গেল। সিববিদ্যমাঁন । 

প্রদক্ষিণ করিআ। করিল! নমস্কার সিবের মুকুটে দিল! কুশুমসম্ভার। 

দ্াগ্ডাইআ বলে দেবি সিবের বিদ্যমান বাপঘরে জাব গোসাঞ্ কর সন্বিধান। 
গৌরীমঙ্গলগীত কবিচন্দ্র ভনে ভক্তি রহুক হরগৌরির চরণে ॥ 

॥ মালসি রাগ ॥ 

আঁতি অদ্ভূত জঙ্ঞ”সর্বলোকে কহে দেবতা গন্ধবর্ব তথ! মিলিল সভায়। 

কুটু্ঘ সোদর তথা হইআ একের্ভর দেখিবারে সন্িধান দেহ গঙ্গাধর। 
হর দেহ ন! মেলানি জাই জন্তরস্থান দেখিব বহিনি সব বহিনপো। পান । 
পর্ববতসিখরে বসি কিরাট পড়সি হেন জন নাহি জাএ ভাঁকীআ। সম্ভাসী | 
তোমার ঘরের গোসাগ্র কি কহিব ছুখ সাফুড়ি ননদি থাকে বলাই সমুখ। 
একু ঠাই দেখিব সকল বন্ধুজন যুনিএ বিচিন্ত্র কথ। জুড়াঁএ শ্রবন। 

পুন কন্ম দেখিতে পুন্যরে জাএ মন এতেক বুঝিআ৷ জজ্ঞ জাএ মহাজন । 
তোমাঁর নাহিক কুটুম্ব সোঁদর ভাই বাপ তুমি কি জানিবে গোপাপ্রি 

আমার পরিতাপ 

পরম ভকতি বলে। একচির্ভ মনে কবিচন্ত্র মিশ্র বলে গৌ ১২খ] রিমঙ্গলে |... 

[১৪ক ॥ মহাঁরাটি রাগ ॥ 

জগতপুজিত তুমি জগতের মা ব্রক্গাআদি দেবগন পুজে তোর প1। 
অবুদ দক্ষ তোর কইল] অপমান অভাগি রূদ্রসিলে কেব। পাব পরিত্রান । 
উঠ উঠ আগ মা-রাখ অন্থরোদ অভাগিনী মান্দে করহ প্রবোদ । 
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এ তন্থ যুন্দর তোর তথি লাগে ধুল। স্বর্গের খথষিল জেন নবসধিকল।। 
হেমনিরমিত তন্তু পড়িল বিথানে ম্বনাঁল চাঁমর জেন রবির কিরনে। 

সহশ্র পুত্রের সোকে জত পাইন্থ ছুখ সকল তাঁপ পাঁসরিন্থ দেখি তোঁর মুখ । 
এ সোকসাগরে মোরে [করিহ] উদ্ধার দারুন দক্ষের পাঁকে কিবা! হএ আর। 

দক্ষেরে কহিল কথা জত পুরজনে ষুনিঞা [বিমস হ]ইল! দেবমুনিগনে । 
ভনে কবিচন্দ্র মির গৌরিমঙ্গল যুনিলে আপদ খণ্ডে পাই ইঠ্টফল ॥ 

॥ জমক হন |১০ 

'**দক্ষ মাঁরিবারে জায় পুরিঅ। সন্ধান তরাঁসে দক্ষের হেদ উড়িল পরান । 

দক্ষ রাখি ১৪ক] [১৪খ বারে আইল! দেবন্থুরেশ্বর বজ্র তুলিআমাঁরিলে নন্দির উপর । 
তন্ত্রে মন্ত্রে মুখে জাঁলিল আগুন আঁকাস পুরিঅ] নিল বিসম দারুন । 

বাম হাথে পর্বত ভাহিন হাঁথে ষুূল নন্দির বিক্রম দেখি ইন্দ্র ব্যাকুল। 
এড়িলেক পর্বত চলিল পাকে পাঁকে ত্রিভৃবন আন্দোলিত পর্বতের ভাঁকে। 

রথ চুর আমার হইল পর্বতের চোঁটে মুছিত সারথি ধরনিতলে লুটে । 
হাথে যুলে ধাইঅ। আইসে মহাবল নন্দি বিরথি সারথি সনে ইন্দ্র হইল। বন্দি 

পরাঁভব রন দেখিআ চাঁপাচাপি পলায় বরুন সাগরে ঝাপাঝাপি। 

পালাএ দানব ভএতে ব্যাকুল হাথে অস্ত্র নাহি ধরে নাহি বান্ধে চুল। 
ইহা ত দেখিআ৷ দক্ষে চিস্তিত উপায় জজ্ঞের আচার্য ভ্রণ্ড করিল সহাঁয়। 
আগুনেত ভ্রগুধষি হুনস্তি আঁহুতি কুটি কুটি বির উঠে আনল বিভূতি। 

অগ্নিময় ধন্থুক অগ্নিময় বান ধাইআ! উঠে সভে পুরিআ সন্ধান । 

মেঘ অস্ত্র এড়ে নন্দি বরিষএ জল অধিক পুড়িআ৷ আইসে বিষম আনল । 

অস্ত্রেনালে ওটে'"' হেন বির নাহি তার হএ ত নিকটে । 

পলাএ প্রথম ঘড় জাঁএ রাড়াঁরড়ি পুড়িল মাথার জট পোড়ে ব্যান্রচড়ি। 

আপন! রাখিতে নারি পোঁড়ে সর্ব অঙ্গ বুবিআ পড়িয়। নন্দি রনে দিল ভঙ্গ । 

জিনিলেক দক্ষ রণ নন্দি জাঁএ হারি দেবগন ১৪খ] [১৫ক লইআ৷ ভ্রগু দিল টিটিকাঁরি। 

রড়ারড়ি জাএ নন্দি পাছু নাহি] চায় কান্দিআ পড়িল গিআ! সঙ্করের পায়। 
কহিল জতেক হইল যজ্ঞের উত্তর যুনিঞা! ক্রোধেত হইল। দেব মহেম্বর। 

গৌরীমঙ্গলগিত কবিচন্দ্র ভনে ভক্তি রহুক হরগৌরিচরনে | 
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॥ মহারাট ॥ 
তোমার বচনে পেলি জঙ্জ'ভূমি গেলা দেবি দাগাইলা বাপের সমুখে 
বাঁপে ন! পুছিল তাহে কোলে করি লএ ভূমিতে বসিল। মনছুথে 
যুনহ সন্কর ফুলপাঁনি আজি তঙ্গ তেজিলা ভবানি। 

বেঅসে বহিনিগন ধ্যানে মজি মন কারে কিছু নাহি বলেন বোল 

নাড়ি ঝাড়ি সভে চাহি সরিরে চৈতন্য নাহি তখনে উঠিল গণ্ডগোল । 

অনেক করিন্থ রণ জিনিনগ দেবতাগন দক্ষ মারিবারে গেন্থ ধাইআ 
ভ্রগুর মন্ত্রের বর কহিতে বাসিঞে ভর সংসয় আইনু প্রান লইঅ1। 

দক্ষের কর যজ্ঞ নাস যুন গৌঁসাঞ্জি কৃতিবাঁস মুখ নাঞ্জ তুলি উপহাসে ॥ 
কুপিল নন্দির বৌলে দেব মহেস্বর মাথার জট। ছিপ্তিঅ। পেলে পৃথিবি উপর। 
জজ্জনীস করিআ। মাঁর দক্ষ প্রজাপতি একে একে দেবতার করহ ছুর্গতি। 

এতেক বলিআ। রহে দেব মহেম্বর কেতু উপজিল] জটে জলন্ত আনল। 
কুড়ি জোজন উভে বির পাঁচ জৌজন আড়ে ছুই ভিতের গাছ পঙ্গ বলি স্বাষে উপড়ে 

সমুদ্রের টেউ যেন হাথের বলনা মাথার জটাভার জেন বড়ের নামন]। 
মুখা নাম নিল জেন মেচিল পুখরি বঞ্ধনা মড়া ডান দস্ত সারি সারি। 

কোটরে সাঁতা ১৫ক][১৫খ য় আখি চাঁকা হেন ঘুরে অরুন কিরন জেন দেখিএ 

ভিতরে। 

পর্বতের গুহা জেন ছুই নাকের পুড়৷ দাঁড়ি গোঁপ দেক্ষি জেন উলুখাঁকড়া । 
পারের তরে বধুমতি টলমল করে সহশ্রেক ফনায় বাধুকী খিতি ধরে। 

তৈরবা ভৈরবি নড়ে আতি ভয়ঙ্কর '** 

উর্ধ জটাভাঁর জেন জলন্ত আনল বনদেব প্রষ্টে বৈসে হাথে ত্রিষুল। 
বিকট দসন মুখ বিকৃতি আঁকাঁর ক্ষনে ক্ষনে নানা মুন্তি অসেষ প্রকার । 
বাম হাথে খর্পর কাটারি দক্ষিন হাথে রজনি দিবসে পিএ পুরিআ৷ রকতে। 
ডাঁকিনি জোগিনি আর নড়ে তদ্রকালি দসনে কড়মড়ি কন্সে লাগে তালি। 
ভর সহিবাঁরে ন। পারে মেদনি দিগদস্তি সভে দেন দত্তের ঠেকনি। 

জাগীজাগি করিঅ। জান করিআ। হুড়াহুড়ি ধুলায় উড়িআ লাগে বিষম কুহুড়ি। 
কেতু উপজিল লড়ে স্থল লইআ হাথে একখান পা পড়ে জোজ]নেক পথে। 

_ বেড়িলেক গিআ সভে দক্ষের নগরি কপাট ভাঙ্গিঅ। সাভায় মারিআ৷ দুআরি। 

ডাক দিয়া বলে কেতু আঁজি জাবে কোথ। সিবের অপমাঁন কইলি জানিবে [বা]রত|। 
তুঞ্জ অপমান কইলি মরিল ভবানি তোর মাঁসে ভূঞ্ধোইব সিআঁল সগুনি। 
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ছুআরে থাকিআ। কেতু বলে অন্ুর্তর হাঁথে বজ্র করিআ। উঠে দেব পুরন্দর । 

বজ্ক লইঅ। দেবরাঁজ উঠে এরাবতে সকল দেবতা উঠে আপনার রথে । 

ডাক দ্িআ বলে কেতু ষুন দেবরাজ ওষরিআ! জাও জদ্দি না পাইবে লাজ । 
মোর দোষ নাহি আজি পাড়ি ১৫খ] [১৬ক মু বিথানে সহশ্র নয়নে তোর আজি 

- করিমু জে কাঁনে। 
ইহা। ত যুনিএন ক্রর্ধ হইল দেবগনে কেতুর উপর করে অস্ত্র বরিসনে । 
আকাঁস পুরিল অস্ত্র নাহি অগাঁস কেন অস্ত্র কেতুর নাহি গোঁড়াএ পাঁস। 
তস্ত্রে মন্ত্রে দেবগন জত অস্ত্র এড়ে কেতুর হুঙ্কারে সকাল] অস্ত্র পোড়ে । 

ইহ। ত দেখিআ। জম রুসিল আপনি কালদণ্ড লইঅ। কৈল কেতুরে উঠানি। 
এড়িলেক কাঁলদণ্ড কেতুর উদ্দিসে উলটিয়া৷ কাল]দণ্ড জমের ভীতে আইসে। 
কা[ল]দগড বাজিল পড়িল জম গোদ কোঁআজরে আলুথালু নাহিক প্রবোদ । 

যম রাঁখিবারে আইল। দেব ষুরেম্বর বজ্ তুলিয়। মারিলেক কেতুর উপর । 
তন্ত্রে মন্ত্রে ব্রমুখে জলিল আগুন আকাস পুরিআ য়াইলে বিষম দারুন । 

বেগে আইসে ইন্দ্রের অস্ত্র কেতু নাহি চোকে আখি নাহী পাঁছাড়িতে আইল সমুখে । 

দেখিআ। বজ্র ঠান হাসে কেতু বির গিলিলেক বজ্জ কেতু অমর স্বরির। 
বজ্ গিলিলেক কেতু বদ্রগন হাসে ধনুক পেলিঅ। ইন্দ্র পলাঁএ তরাসে । 
পলাঁইআ৷ জাঁএ ইন্দ্র নন্দি পাইল বাটে সহশ্র নয়ান উপাড়ে গোঁটে গোটে । 

বাম হাথে কেতু বির দক্ষ ধরি আনে নখে মুণ্ড ছি্ডিঅ পেলে জলম্ত আগুনে ॥ 
মৃতিআ ভরিল কুণ্ড নিভাঁইল আনল প্রান লইঅ। পলাইল ব্রাক্মন সকল । 

শ্রপ পেলিআ। ভ্রগ্ড জায় রড়ারড়ি ধরিআ। আনিঞ। তার উপাড়ে গোপ দাড়ি । 

এই সব দেখিআ। করস্তি অপমান কাপড় কাড়ি ১৬ক] [১৬খ অ। লএ কাটিঅ। 

নাক কান । 

পিঠ] নাড়ু খাইআ কেতু গাঁএ করে বল অষ্ট বষুর দত্ত ভাঙ্গে মুখে মারিআ চড় । 
দেবতা গন্ধর্ধ্ব জক্ষ কেহ নাহি রহে ভন্্রকাঁলি সভাকার মুচড়িআ৷ রক্ত পিএ। 

হাসে নাচে জোগিনি যুসঞ্চে ধরে তাল ভূতগন গিত গাঁএ নাচে রে বেতাল। 
সিআল। সিআলি কন্ধ লইআ। টানাটানি মহামাংস লইআ। রাক্ষসে হানাহানি । 

গিধিনি সগুনি উড়ে পুরিআ। আঁকাঁস পিসাচ ক্রকুটি ভৈরবের অষ্ট অষ্ট হাঁস। 
মহানদি বহে জত পড়িল রুধির হাধি ঘোড়া ভাসে জেন মকর কুস্ভির। 
মাথার পাগ ভাসে জেন রাজহংসী চলে দেবতার বদনকমল সোঁভা করে । 
মজিল দক্ষের পুরি মহাদেবের কোপে রানি ভাগ বেড়িআ। কান্দে হৃদয়সন্তাপে । 



৬৬ পু'থি-পরিচয় 

গলিত কর্জল লোহে আল্লাইলু কেসভার গলার ছিগ্িআ পেলে গজমুতি হার। 
দেবতা দানবের কন্তা বুক নাহি বান্ধে মজিল সংসার সব দক্ষের অপরাধে । 
গৌবিমঙ্গলগিত কবিচন্দ্রে ভনে ভক্তি রহুক হবুগৌরীচরণে ॥ 

॥ মহাঁরাটি ॥ 

তুমি প্রজাপতি যুবুদ্ধি যুমৃতি এ তিন ভুবনে জানি 

বিচক্ষণ হইআ বুঝি পড়িআ৷ সঙ্করে নিন্দিলে কেনি। 

আইল! গোসানি জগতজননি জজ্ঞেন। পুছিলে তুমি 
তাহার ফল জত পাইলে হাথে হাত লোটাঁঞে অযুচি ভূমি । 

প্রভূ হে বারেক ফিরিআ চাক্স 

ছুহে একমতি নিবড় পিরিতি কোন দোঁসে এড়ি জায়। 

দস দিগষুন্য জিবনে কোন গুন এ সোকসাগরে পসি 

বুরাস্ুর জত তোমাএ নিয়ত তুমি গেলে সতে গেলা । 

জেন দিবাকর চলিতে চলিল সকল কিরণ মান ।১৬খ] 

[১৭ক দিপ নিভাইলে দিপতি না রহে মুঞ্ি কোন যুখে জিও 

একেন্বরি নারি দগধকপাঁলি হাথে তুলি বিষ পিঙে।। 
জেন তরুগন ছাআ। অন্ুক্ষণ তেন পুরুস নাঁরি 

পতির বিহনে জাহার জিবনে কেব। তাহারে বলে ভালি। 

পরম ভকতি দ্র একমতি সঙ্কর কিন্কর ভনে 

গৌরিমঙ্গল দেই ইউফল ককবিচন্ত্র মিশ্র যুরচনে ॥ 

বিষ খাইআ। মরিব কাঁটারি করি ভর সীম্ভাইআ। আগুনে তেজিব কলেবর। 
পুত্র কন্া নাহি মোর নাতি পড়িনাতি নাঁহি আঁই ভাই মোঁর সোদর জ্ঞাতি। 
কার সাঁপ ফলিল মোরে কেব! দিল গালি বংসে কেহ ন। থাকিল দিতে জলাগুলি। 

খাট সিংহাসন যুন্ত যুন্য হইল পুরি হাঁথের মানিক মোর দেখাদেখি চুরি। 
জঙ্ঞ নাঁস হইল মোর পুত্য হইলক্ষয় তোমা লইআ। হইল প্রত অকালপ্রলয়। 
দেবতার গুরু দক্ষ ব্রদ্ধার নন্দন আতপের ছায়া মোর হৃদয়র চন্দন । 

অঙ্গরাগ খিল রক্তে তিতে পাঁস ধুলাঁএ মলিন হইল পরিধান বাস। 
আখি মেলি চাহ প্র দেহ সত সন্ম্মতি অভাগিনি নারি কান্দে করহ সংহতি । 

তোমার বিহনে মোর দগদে হৃদয় কঠিন হৃদয় তোম। ছাঁড়ি নাই রয়। 



পুথি-পরিচয় ৬৭ 

কান্দিয়। বিকল কন্ঠ। চাহে চারি ভিত হংসবাহনে ত্রহ্ম। দেখেন আশ্চম্ষিত | 

ব্রহ্ম য় দেখিঅ। বলে বিনএ বচন নয়নের নিবে ভাঁসিল বমন। 

আপনি বিধাত। তুমি শ্রষ্টির প্রধান আজি শ্রষ্টি মজে তোমার বিদ্যমান । 
খাট পাট ফুন্যযুন্য হইল পুরি হাঁথের মানিক মোর দেখাদেখি চুরি। 
বেদ পুরান হইল পুরান বচন আটকুড়ি রানি ১৭ক]) [১৭খ] মোরে দেহ হুতাঁপন। 
চরনে পড়িআ বলে। দয়| কর মোকে আনল সাজাইঅ। দেহ জাই পতিলোকে । 

তুমি মোর সমুর তুমি আমার বাপ আনল সাজাইঅ দেহ খণ্ুক সন্তাঁপ । 

ইহ। ত ফুনিঞগ ব্রহ্ম! সম্তাপিত ছুখে দক্ষনারি আসাসিল আপনার যুখে। 
জত্ে রাখিহ তুমি সভাকার কাঁয় জিআইতে জাব আমি কহিল উপায়। 
এতেক বলিআ। ব্রক্ধ। হংসে কৈল ভর অস্তরিক্ষে গেল! জথ। দেব গঙ্গাধর। 

গৌরির বিছেদছুখে ছাঁড়িআ৷ কৈলাস হিমগিরি বসেন গোঁসাঞ্চি করিআ! হুতাস। 
তথ। উপনিত হইল! কমলআসন প্রনাম করিঅ। সিবে বলেন বচন । 
গৌবিমঙ্গলগিত কবিচন্দ্র ভনে ভক্তি রহুক হরগৌরিচরণে ॥ 

॥ পঠমঞরি বাগ ॥ 

তুমি দেব নিরঞ্জন তুমি অহঙ্কার মন তুমি দেব পুরুস পুরাণ 
আর কত অধিকাৰ পরম কারণ সার তুমি দেব ত্রহ্গজ্ঞান । 

স্থাপর জঙ্গম মএ তোঁম! বিনে কেহ নয় সংসার জুড়িঅ। তুমি এক 
একই আঁকার জেন ঘটে ঘটে দেখি ভিন জড়মতি বুঝাঁএ অনেক। 
যুন গঙ্গাধর ষুলপানি, 

তেজহ দাঁরুন বোষ ক্ষমহ সকল দোঁস অকালে প্রলয় কর কেনি। 

অনাদি অনন্ত দিব তুমি বুদ্ধিময় জিব আপনারে শ্রজসি আপনি 

গগন পবন তেজ জত বধুমতি চারি বেদ তোমায় বাখানি। 

অশজিঅ। অস্তবর দক্ষ পুরুসবর মহাঁতিমিরে দিলে বেড়। 

ভাঁগিঅ। গঠসি তোমি গঠিআ। ভাগসি রে ছাঁআলে পাঁতিল জেন খেল।। 
তোমার মহর্ড জত বলিএে বংসর সত তভূ কি ব৷ বলিবাঁরে পারি ১৭খ] 

[১৮ক আতি জড়মতি দক্ষ প্রজাপতি মাআ মোহে অহঙ্কারি। 

হাতজোড়ে মাগি বর জিআহ অঝর নর বারেক দক্ষেরে কর দয়!। 

্রদ্মার বচন ষুনি বলে দেব ষুলপাঁনি তোমার বচনে হইলাঙ যুখি 

জিবেক অমর] নর সেই দক্ষ পুরূষবর উপজিব দেবী চন্দ্রমুখি। 



৬৮ পু'থি-পরিচয় 

গৌরিমঙ্গলগিত কবিচন্দ্রবিরচিত ষুনিলে সকল ছুখ হরে 
ভকতি 'প্রনতি স্ততি করেন প্রজাপতি বর দেই উম৷ মহেশ্বরে ॥ 

॥ জমক ছন্দ ॥ 

ব্রহ্মার বচন ষুনি সিবের হইল যুখ বলিতে লাগিল গেসাঞ্চি জত মনছুখ । 

তুমি কি না জান ব্রহ্ম! দক্ষের চরিত জত উচ্চ্য নিবেদন তোমাএ বিদিত । 

বারে বারে সহি তোমার মুখ লাজে না দিলেক জজ্ঞ ভাগ দেবতাঁসমাজে । 

বাপঘর বলি আনি আপনি গেল! সতি পাগ্ঠ অর্থ্য না দিলেক পাপিষ্ট ছুম্মতি | 

জজ্ঞস্থানে বসিবারে মাগিল আসন সেই অপমানে দেবি তেজিল জিবন । 

বড় পরিতাপ পাইল দেবীর মরনে বনে খণ্ডিল সকল দোঁস তোমার কারনে । 

এতেক বচন বৈল দেব মহেশ্বর ব্রক্ষার সংহতি গেল! দক্ষের নগর । 
দক্ষরজিআইতে জাঁএ দেব গঙ্গাধর নন্দি আনিঞা দিল বাহন বুষবর । 

চারি পাঁএ বান্ধিল ঘাঘর উরুমাল প্পরষ্টে পাতিল কেন্ধুআ৷ বাঘের ছাল। 

বসিল৷ বৃষের প্রষ্টে দেব ত্রিপুরারি হিমগিরিসিখরে জেন উঠিল কেসরি। 
বাষুকি সহশ্রফন৷ রাউলসিরে ধরে অন্তরিক্ষে সিদ্ধাগন মঙ্গল উচ্চযরে । 

ডাহেনে চলিল। নন্দি বামে মহাকাল আগু পাছু ঘুড়ি আছে প্রথম বেতাল । 

দক্ষের সদনে গেল। দেব ত্রিলুচন প্রসন্ন ১৮ক] [১৮খ বদন গোঁসাঞ্ঞ মুক্তির কারন । 
পুরিখণ্ড দেখিল অঙ্গার] অস্তিময় দেখিঅ। হইল। গোঁসাঞ্ডি দক্ষেরে সদয় । 

জপমালাকে গোঁসাঁঞ্ি বসিল! ধেআনে প্রাণসঞ্চারিনি বিদ্যা গুপে মনে মনে। 

জাঁর জেই হাঁড়ে হাড়ে লাগিল সঞ্চে সঞ্চে গাএ উপজিল মাংস পড়িল লোমাঞ্চে। 
আপনার আক্রিতি উঠে জত দেবগণ জেন মত আসন বসন ভূষন। 

দক্ষ জিআবারে গোসাঞ্চি করিল! অন্ুুবন্ধ মুণ্ড বিনে কেবল নাঁচিআ বুলে কন্ধ। 
ক্ষনে উঠে ক্ষনে বৈসে ক্ষনে জীএ রড়ে আসে পাসে ঠেকিআ! ঘুরিআ। ঘুবিআ৷ পড়ে । 
দক্ষের ছুর্গতি দেখিআ৷ সকল লোক হাসে করজোড়ে বলে ব্রন্ধা! সঙ্করের পাঁসে। 

তোমার সশুর দক্ষ হএ গুরূজনা দোঁস ঘুচাইঅ। কেন কর বিড়ম্বন!। 
নাহিক শ্রবণ গোৌঁপাঞ্জ নাহি নাক মুখ বিনে মুণ্ডে গোসাঁঞ্ জিবনে কিবা যুখ। 
ইহা ত ষুনিএ। বলে দেব চন্্চুড় দক্ষের স্বরিরে জোড় ছাগলের মুড়। 
পুর্বে সাপিল নন্দি ব্রহ্মার সভায় দক্ষ পশুমুখ হবে খণ্ডন ন! জায়। 
নন্দির বচন কতৃ নহিবেক আন আর কিছু না বলিহ করিচ্ছ স্বদ্বিধান। 

কাট। ছাগলের মুণ্ড ছিল] জঙ্ঞঘরে লাগিল দক্ষের কদ্ধে সঙ্করের বরে। 
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সেই অধিকার দক্ষের সেই ত স্বন্নান দেবত। দানব জিআ। উঠে জার জেবা ঠান। 

ক্রগু আদি করিআ! জতেক মুনিগন গন্ধ পুষ্প দিয়। সিবে করিল। অর্চন। 

আকাসে ছুন্ধবি বাজে পুষ্প বরিসন রত্বময় পুরিখাঁন হইল ততক্ষন । 

দিতি অদিতি আদি জতেক দেবনাঁরি অক্ষয় জৌবন ১৮খ] [১৯ক বর দিল ত্রিপুরারি। 
সচিবে বিসেষ বর দিল! ষুলপানি জেই জেই ইন্দ্র হএ তাহার ইন্ত্রানি। 
বর দিল! দক্ষেরে সপুন্রণ জঙ্ঞঘফল স্থাপিল রূদ্রের জঙ্ঞের উপর । 

রাত্রে ভাগ ন। দ্রিআ জে জন যজ্ঞ করে পিসাচ বেতাঁলে তার যজ্ঞ হবে। 

আঁকাসে ছুন্ধভি বাজে পুষ্প বরিষন বলিতে লাগিলা৷ ব্রক্ধ! সিব বিদ্যমান । 

এই ঘজ্+সতি দেবি ছাড়িল স্বরির তাহার বিহনে হইল সংসার অস্থির । 
ইহা ত ষুনিঞ। বলে দেব ত্রিলৌচন আসরে প্রসরে জেন চাদের কীরন। 

ততক্ষনে উপজিল অন্তরিক্ষ বানি হেমন্তের ঘরে জন্ম” লভিল ভবাঁনি। 

জেই জেই ষুনে দক্ষের কাহিনি সিবলোকে স্থল তারে দেই যুলপানি। 

সকল উৎপাত খণ্ডে যুখে জাএ কাল দোল! ঘোড়৷ সম্পদ হএ অবিসাল। 

গৌরিমঙ্গলগিত কবিচন্দ্র তনে দক্ষষজ্ঞকথ। লোক যুন একমনে ॥ 

॥ কামদ ॥ 

সপনে উপসর্নম আসিআ। এক দিন আপনি দেবি মহামাআ। 

তোমার উদরে মা গ মেনক। আমারে দেহ ষুখছাঁঅ। | 

বাপের অপমানে স্বরির ছাঁড়িআ৷ আইল। তোঁমাঁর পাস 

জত্ব করিঅ। আমাঁএ ধরিহ দস দিন দস মাস। 

ছুন্ধভি বাগ বাঁজে নাঁচে ইন্দ্র বিদ্যাধরি 

মেনকাজঠরে জন্ম লভিল। উমা মাহেত্ববী । 

দেখিআ সপন উঠিল। ততক্ষণ কহিল! প্রিয়সখি জেন 
সমএ বিসেষে বেকত হইঅ। আইসে আন দিন আন ঠাঁন। 

পাওুর গণ্ডস্থল কুচের আগকল ঘুমে ব্যাকুল আখি . 

আর গুরূতর গমন মন্থর অনেক কলেবর সাক্ষি। 

আসিআ৷ যুরপতি খরাঁএ ধরে ছাঁতি আপনি মেনকাঁর সিরে 

সকল অমর ১৯ক] [১৯খ হাথে চামর বাতাঁপ দেই ধিরে ধিরে। 

্রন্ধা নারায়ন আসিআ ছুই জন স্তবন করে অঙুক্ষন 
জগতজননি জঠরে ধরিলে তুমি গুরুর গুরজন। 
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দস দিগ প্রসন্ন কুশুম বরিসন সকল লোঁক উল্লসিত 

শুভ সকল গ্রসবমঙ্গল সমএ ভেল উপনিত । 

সহ্কর কিস্কর ভক্তি তৎপর যুন লোক একমনে 
গৌরিমঙ্গল দেই ইষ্টফল ককবিচন্ত্র মিশ্র ভনে ॥ 

॥ শ্রী বাগ ॥ 

মুদিত নয়ন ঝামরি মুখ অন্তরে গুরূতর পরম দুখ | 
ক্ষনে ক্ষনে বলই সব লোক রহি রহি বলই ধর মোক । 

প্রসবসমএ মেনক। রহি গেলী সম্ভ্রম সভে হইল যুভ বেলি। 

মনিময় মন্দির মনিময় দিপ ষুর নর কামিনি রহিল সমীপ 

বরিষএ কুশুম গগনে সঙ্কনাদ উপজিঅ। ভবাঁনি রজনি জাএ আদ। 

কোলে ত কুমারি মেনকারে সাজে আনলসিখ। জেন কনকের মাঝে । 
আজি ধনি ধনি গিরিরাঁজে গগনে রয়িঅ। দেখে দেবতাঁসমাজে | 

সিতল ষুগদ্ধি পবন বহে মন্দ অমৃতে সিঞ্চিল জেন লোকের আঁনন্দ। 
পরম ভকতি জেনো একচিত্মনে সিবের চরনে কবিচন্দ্র মিশ্র ভনে ॥ 

উপজেন গোসানি উল্লষিত দস দিকে পুষ্পবৃষ্টী ছুন্ধতি সবদ অন্তরিক্ষে। 

নর নারি উল্লধিত হেদন্ত ওআরি বিদ্যাধরি গীত গাঁএ নাচে অপছরি। 

স্তুতি করে মুনিগন পঠিআ। চ।রি বেদ ষুবন্ন কাটারি লইঅ। নাভি করিল ছেদ। 
দেখিআ। কুমারিমুখ রাঁজা হিমালয় পরম সম্তোঁষ হইল রাঁজার হৃদয় । 

বাপ বাপে গুনে হেমন্তের জতেক সন্ভতি গৌরী দেখিঅ। তার অধিক পিরিতি । 
দিনে দিনে আন ঠান আন লিল! ধরে দ্বিতিয়ার চন্দ্র জেন কল! কল ভরে। 

দেব মুনির কন্ত। জত লইআ। সংহতি পুতলি খেলাএ দেবি প্রথমে দিল মতি। 

দেব মুনি মন্দিরে দিআ আলিপান! ১৯খ] [২০ক সঙ্খ পদ্ম লিখে দেখি বিচিত্র রচন]। 

হাঁথে ফলের গেও মিলি সখি পুরে জনে কৌতুকে খেলান দেবি সিবের পুষ্পবনে । 
সিষুকাঁল নিবড়িল জৌবন [প্র)বেস কালে কালে উপস্থিত নিতথ্থ বিসেষ। 
বিনি অভরণে চির কলেবর অঙ্গে অঙ্গে বরিখে মদন খর সর। 

অরূন কিরন জিনি বরন বিমল ভূমি অধমুখি লাঁজে স্থলকমল । 
রতনরঞ্রিত মুনি চরনে ত জলে মুকুতার নিল! জেন পদ্মরাগদলে । 
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যুন্দর চরনে সোঁভে রত্ব হ্থপুর মর্ত গজ গতি অহঙ্কার করে চুর । 

নান। রত্ব অঙ্গে হেম বিরচিত উব্ধ রামকদলি জিনিঞা! বিপরিত । 

এক মন চিত্তে জবে বলি করজোড়ে তত ত তাহার উপম1 দিতে নাহি পাঁরে। 

নিতথ্থ বিপুল জঘন গুরূভার ত্রিতঙ্গ ভঙ্গিমা গমন মানাহর। 
মনিময় কিচ্কিনি মধুর ধ্বনি পুরে ত্রিভূবনের যুন্দরি দেখিঅ! দর্প হরে । 
নাভিনার্লসরবর মনোহর ত্রিবলি সোপাঁন বিমলরুচিতর । 

অসেষ বিসেষ যুন্দর লোমপাতী বিধাতা! নিশ্মান জেন আখর সম্ভতি । 

মুষ্টিতে লুকাঁএ মাঝ! বাঁএ জেন হেলে হরের ডম্বরু জেন দেখিল মধ্যস্থলে 

অতি নব কঠিন যুছন্দ উচ্চর দুই কুচ কনক ঘট গুরুতর । 
তথি ষুবলিত লতা। কর কিসলয় যুন্দর অঙ্গুলি নব মঞ্জরি নিশ্চয় । 

অঙ্গদ বলঅ! মনি রচিত অঙ্গুটি বিচিত্র কুশুম জেন ফুটি। 

দসন মাজিল দেবি জেন করতলে টাদের কিরন জেন পদ্মরাঁগদলে। 

তিন রেখা উর্জল যুন্দর ক্ঠাতল স্বর্গ মর্ত পাতাঁলে উপম নাহি তার। 

মুনিময় অভরন বিচিত্র জৌতির্য় তার ক্তৃকণ্ঠ জুতি বিভূতির ময়। 
বিসঞ্চ যুসঞ্চ বলি অতি ভল ২০ক] [২০খ তার ষুসঞ্চ যুনিঞ্া কোকিলী হএ কাল। 

তার মুখ দেখিআ। বিধি চাদ মাসে মাঁসে ভাগিআ1 ভাগিআ! গঠে তুলনাঁর হাসে । 
ভ্রভঙ্গ কটাক্ষ কমল করে বৈমে হান্ত লাবন্য জত বৈসে তার পাসে । 

অধর ন। ধরে বিশ্বফলের তুলনা দসন দাঁড়িমবিজ বিচিত্র বলন।। 

হাশ্ত পরিহাস্ত দ্বিগুন হইআ] সোভে ত্রিতৃবনের ঈস্বর উন্র্ত জাহার লোভে । 

জিনিএ। সিখর মুতি দসনের জুতি কেহ বলে সিন্দুরে লুটিত গজমুতি। 
নাসা তিলফুল বহে ষুগদ্ধি নিম্বাষ মধুগন্ধে মধুক নাহি ছাড়ে পাঁষ। 
দিব্য বস্ত্র পরিধান দিব্য অলঙ্কার হৃদএর কাঁচুলি পরে ত্তিভুবনের সাঁর। 
সরিরের ষুগদ্ধি যৌজন পথ চলে ভ্রমর খেদায় দেবি হাথের কমলে । 

তাহাঁর রূপ লিল! বলে কাহার সকতি বিধির শ্রজন ন। তাহার জিনিএগ পার্বতি। 

মোঁহন রুপ দেবির দিব্য লিল! ঠাঁন মহাঁদেব বিনে দেবী নাহি জানে আন । 
সতত সিবেব কথ। সিবের মন্ত্রজপে রজনি দিবসে সিব সিব বলে মুখে । 
বুঝিআ দেবীর মন বাজ হিমালয় সিবে সমপিল কন্যা হবিস হৃদয় । 

করজোড়ে বলে রাজা যুন নরপতি আজি হইতে দাঁসি তোমার হইল পার্ববতি। 

তোঁমার সেবা! করিবেন একচির্ভ মনে হাথে হাথে সমপিলাঙ তোমার চরনে । 

কন্যা, সমপিঅ। গেল বাঁজ। ছিমাঁলয় সিবের সেবা করে দেবী জেনমত হএ। 
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ফুল তোলে ফুল বাছে সাঁজীয় রচনা ন্বর্গগঙ্গীজলে করে স্থান মাঁজ্জন। 

কুস কাষ্ট আনিঞা দেবি সাজাএ আপুনি জজ্ঞের ধুডাঁএ দেবি লোহিতলোচনি। 
নিত্য নিত্য সেবা করে পরম ভকতি জন্মে জন্মে দেবীর দেই সিব পতি। 
সেব! পরিশ্রম ছুঃখ নাহি লাগে গাঁএ সিবের মুকুট চন্দ্রে সতত জুড়াএ। 
সেইকালে মহাঁদৈত্য তারকাক্ষ নাম ২০খ] [২১ক বাঁড়িল ব্রহ্মার বরে পাইআ বরদাঁন। 

বড় বড় লোকপাল কাহ। নাহি মানে বিক্রমে জিনিঞা সভাঁএ ধরিআ৷ আঁনে। 
তার ভএ দেবত৷ স্বর্গে নহে স্থির পৃথিবি বেড়ান সভে মন্স্ত স্বরাির]। 

-স্বেবগন লইআ৷ ইন্দ্র পলাএ তরামে কাঁদিআ পড়িল। গিআ ব্রহ্মীর সমুখে। 
হরগৌরিচরনে কমল মধুকর কবিচন্ত্র মিশ্র বলে গৌরিমঙ্গল ॥ 

॥ কামদ রাগ ॥ 

তারকাক্ষ নাম অধুর বলবস্ত জিনিলেক ত্রিতৃবন পরম ছুরস্ত। 

যুরপুরিলোভে দেবনারি হরে দেবতা বাদ্ধিঅ। আনি খাটাঁয় ছুআরে। 
অবগতি কর গোসাঞ্চি দেবতার বচনে বর দিআ বাঁড়াইলে দারুন ছুঙ্জনে । 
সভাএ সম্্রমে ইন্দ্র অমরার নাথ আপনি আনিআ জোগাএ পুষ্প পারিজাতি। 
মুনি রত্বে দিআ সেবা! করে মহদধি... 
চন্দ্র দিবাকর আদি বরুন পবন তাহার সেবাঁএ সতত দিল মন । 
ততু অপমান করে লইআ! অধিকাঁর জানাই তোমারে করহ প্রাতিকার 
করহ অধুর বধ চিন্তহ উপাঁএ রাখহ আপন শ্রষ্টি হও ত সহাঁএ। 
তনে কবিচন্ত্র মিশ্র গৌরিমঙ্গল যুনিলে আপদ খণ্ডে পাই ইঠ্টফল। 

যুনিঞ ইন্দ্রের কথা অন্তরে পাইল ব্যথা বলে ব্রশ্বা ইন্দ্রের সমৃথে 
আমার বচন ধর উপায় বিসেষ কর পবিহর হৃদয়ের ছুখে। 
আমি তাবে বর দিল ভ্রলোক্যের ঈশ্বর হইল আপনি বধিতে না জুআঁএ 
গাছ আরোপিআ! পথে ন। কাটি আপন হাথে জদি সে বিসের বৃক্ষ হএ। 
সংগ্রামে তাহারে জিনে হেন নাহি ব্রিভুবনে সংসার অধিকাঁর নএ 
উৎকট তপফলে স্বর্গ ভূ্জি নিবস্তরে তার তাঁপে ত্রিভুবন মোহে । 
বর্ধন পবন জম কেহ লহে তার সম বিষ্ুচক্রে নাহি জাঁয় ক্ষএ 
সন্করে২১ক] [২১খ র পুত্র জবে অস্ত্র ধবে মহাবলে তবে তাঁর মরন নিশ্চয় । 
সেই দেব পশুপতি তপশ্বি পরম জাতি আখি মেলি নাঁহি চাহে নাঁরি 
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সক্করের তেঙ্গ সহে হেন নাঁরি কথাঁঞএ বিনে দেবি হেমস্তকুমারি | 
চলহ দেবরাজ সাবধানে সাধ কাঁজ দেবি আছে সন্ন সন্নিধানে 

করহ ধান ভঙ্গ ছুহে জেনরঙ্গ নিজোঙ্হ দেব পুষ্পবানে। 

ুনি বৃহ্ধার বানি হরসিত বস্রপানি দেবসভা করি ততক্ষনে 

চিন্তিআ জে মনে মনে আনিবারে পঞ্চবানে ছুত করি পাঠাইল পবনে। 

পবন তুরিতগতি যাঁথ! আঁছে রতিপতি জাঁনাঁইল ইন্দ্রের সম্বাদ 
আমার বচন ধর হাথে পুষ্পবান কর দেবতার ঘুচাঁয় বিসাদ। 

তোমার বিলম্ব চাহিঅ। সর্ধবদেবগন লইআ বসি আছেন দেব পুরন্দর 
উঠহ সর্তরে নড় কাঁজকথা আছে বড় তোঁম। বই নাহি ধনুর্ধধর। 

যুনিঞ্া। পবনমুখে উপেন্দ্রনন্দন যুখে চলি গেল৷ ইন্দ্র বরাবরে 
সংহতি বসস্ত লইঅ। হাথে পুষ্পবাঁন থুইঅ। ধনুক ছাঁদিঅআ কঠতলে। 

প্রনাম করিআ খিতি হাতজোঁড়ে রতি দাগ্াইলা ইন্দ্রের সমুখে 
আদরে বজ্রপানি পুছন্তি কুললবানি সহশ্রনয়নে নিরক্ষে । 

পাইঅ। প্রসাদ মান হরসিত পঞ্চবান তবে গোঁডাঁএ ইন্দ্রের সভাঁএ 

দেবসভ। পরিসরে আপন বিক্রম করে প্রবহিত বিসেষ বিনয় । 

গৌরিমঙ্গলগিত কবিচন্দ্রে বিরচিত যুনিলে সকল দুখ হবে 
ধনে পুত্রে রহু মান যুখে যুরপুরি স্থান বর দেই উম। মহেন্বরে ॥ 

॥ ধানসি ॥ 

কোঁন দৈত্যরাঁজ বহে অহঙ্কার আঁপনাঁর বলে লংহে আদেস তোমার । 

বিদগধ কামিনি কটাক্ষ কামবানে ফুটিঅ। পড়ুক আজি তোর চরনে। 
অবগতি কাব] গোসাগঞ্রি ২১খ] [২২ক ষুন দেবরাজ আঁদেস হউক তোমার 

সাঁধিব কোন কাজ । 

কোঁন রাঁজবতি সতি অপরাধে তোমার হৃদয় অভিমত যুখ বাধে । 

কোন রাঁজবতী সতি অভিমাঁনমনে তোমাঁএ মাগুক রতি পড়িআ৷ চরনে । 

এই ধন্থুক ই ফুলস্বরে কামিনির দাঁপ করিতে পাসে হরে। 
ভনে কবিচন্দ্র মিশ্র গৌরিমঙ্গল যুনিলে আপদ খণ্ডে পাই ই্টফল ॥ 
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॥ আহিরী | 

যুনিঞ্া কামদেবের এ সব বচন বাঁখাঁনিতে লাগিল! জতেক দেবগণ। 

আপনি দিলেন ইন্দ্র পারিজাতমালা৷ সম্ভাসিঅ। বাঁড়াএ বিক্রমের কলা । 
ভাল ধনুদ্ধর তুমি যুন হে মদন তোমার বিক্রম পুজে সপ্ত ভুবন। 
বিধি দিল আমারে সহায় ছুই জন করগত বজ্র আর মকরকেতন। 

বজ্জ জতি তপস্থির উপরে নাহি চলে দস দরিগ জিনিল তোমার এক সে । 

তোঁমারে কহিল সার কর অবগতি তারকাঁক্ষ বধেরে পড়ে সেনাপতি । 

গৌরী সন্করে জেন হএ ত সম্ভোগ ব্রহ্মা কহিল মোরে ইহার উপজোগ। 
আগুদল কর বসন্ত রিতুরাঁজ সর্ততরে চলহ বাপু সাঁধি দেহ কাজ। 

ভনে করিচন্ত্র মিশ্র গৌরিমঙ্গল যুনিলে আপদ খণ্ডে পাঁই ই্ঁফল ॥ 

॥ জমক ছহ্দ ॥ 

হাথে ধরি বলে ইন্দ্র যুন রতিপতি দেবতাঁর হিত কর আমার পিবিতি | 

কামবানে সিবের চঞ্চল কর মন গৌরি দেখিআ জেন মাঁগে আলিঙ্গন । 
এই ত বসন্ত দ্রিন তোমারে অন্ুবল জার জাঁর অধিকাঁর লই ত সকল। 

বিলম্ব না কর আর] বলে দেবরাজ তোমার বিক্রম ঘুষুক দেবতাসমাজ। 

ইহা! ত যুনিঞা বলে কামদেব মহাবির প্রনাম করিআ ইন্দ্রে হইলা বাহির । 

হাতাহাতি করিআ! ২২ক] [২২খ বশন্ত রতিপতি দুই মিতে চলি গেল। যথ! আছে রতি 

কহিলেন গিআ৷ ইন্দ্রের জত কথ। যুনিঞ বিরস রতি [হেট কারে মাথা । 

মনে কিছু অনুমানি বলিল উর্তর আন হেন না দেখিহ দেব মহেম্বর। 

জাহাঁর তিলেক রোসে সংহাঁরে সংদাঁর তাহার উপরে প্রত অস্ত্রের অবতার । 

সাবধান হইআ! ধন্থুকে দিহ ভরা! দেখিতে না পাঁএ জেন গঙ্গাধর | 
বিরের ভিতর বির সেই সভায় বাঁখানি নেউটিআ| ন! চাঁন এতেক উঠানি। 
রাজঘরে গেলা প্রভু মানিলে আরতি কাজ নিবড়িল আঁর কিসের জুগতি। 
ন। জাইহ অহঙ্কারে করিহ জুগতি আজী আমি জাব প্রত তোমার সংহতি । 
ইহা! ত যুনিএগ বলে দ্বেব কামেস্বর দেখীবে বিক্রম মোর সিবের উপর। 
সর্তরে চলহু সভে গিরি হেমস্ত আগু্বরি উপনিত হউক বসস্ত। 

তনে কবিচন্ত্র মিশ্র গৌরিমঙ্গল ষুনিলে আপদ থণ্ডে পাই ইষ্টফল। 
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॥ বসম্ত রাগ ॥ 

ফুটিল অসোঁক বন উল্লনিত মলয়াপবন বহে মন্দ 

চৌদ্দিগ চাঁপিআ কুশুমরেনু পরিযর মঞ্জরি ঝরে মকরন্দ। 
বসস্ত আগুদলে মদনবিলাঁস বিরহিনি নারি সঘন হুতাঁস 

ভ্রমর ভ্রমবি মধুলোভই গ্ুপ্তই রঞ্ধিঅ। ছুরে 
স্বরস রসালডালে বসি কুকীল কুহরে পঞ্চম নাদ পুরে। 

কুশুমে যুবাসিত... কুশুমে সজ্য। সজাই 
তরূনিজন কুঞ্জে বসি ঝুরই পিঅ। পাঁসে ছুতি পাঠাই । 

জল স্থল যুসৌভিত-"* দেখিআ! মাঁনীনি হরে মান 
ভনে কবিচন্ত্র মিশ্র তুগ্ গুরিসরে রতিপতি করসে পআন । 

অকালে বসন্ত হইল ফুলেল্ল*.. 

২৭ চণ্ডীমঙ্গল 

মুকুন্দরাম 

পুথিসংখ্যা ১৩৫৩ পত্র ১; খণ্ডিত, আকার ১৩২৮১ ৪ই” | 

[২ক"* গদাই খা তার সঙ্গে করিল যুকতি 
যুন হে পণ্ডিতবর জত লাগে দিবকর বিদেসে না জাত্যে কর্য মতি। 

শ্বহায় [শ্রী]মস্ত খা কৃষ্ণবাটি জার গ! যুক্তি কৈল গস্ভির খা সনে 
দাঁমিন্ত। ছাঁড়িয়া জাই সঙ্গে রমানাঁথ ভাই পথে চগ্ডি দিল দরসনে। 

ভাল্যায়েতে উপনিত বূপরাম নিল বি3ত্ঁ জছুকুণ্ড তেলি কৈল রক্ষা 
দিয়।আপনাঁর ঘর নিবারন কৈল ভর তিন দিবসের দিল বিক্ষ]। 

.বাহিয়! মুড়াই নদি সদাই স্মঙ্রি বিধি ভেঙট্যায় হৈলাম উপনিত 
দারিকেশ্বর তরি পাইল পাঁতুলি পুরি গঙ্গাদাষ বু কৈল হিত। 

নৌকা! বাহে পরাঁসর পার হৈলাম আমুদ্বর উপনিত গুচূড়্যা নগরে 
তৈল বিনে কৈল শান করিল উদক পান সিষু কান্দে উদনের তরে। 

খুধায়েতে পরিশ্রমে নিদ্রা জাই সেই ধামে সিয়রে বসিল৷ ভগবতি 
আমারে করিয়। দয়! দিয়! চরনের ছায়া আজ্ঞা মোরে করিল! পার্বতি | 

পড়্যাছি অনেক তন্ত্র নহি সঙ্গিতের পন্থ আজ্ঞা দিলা রচিতে সঙ্গিত 
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হাথে করি পত্র মসী আপুনি কলমে বসি নাঁন! ছাদে লিখিল কবির্ভ। 
রসড়। পুস্বন্নীআড়া! নৈবিদ্য সালুকনাঁড়া পুজ! কৈল কুমুদ প্রসন্ন 

চণ্তির আঁদেষ পাই সিলাই পারিয়। জাই আরড়াঁতে হল্যাঁম উপসন্ষে। 
আরড়া ব্রাহ্ম নভূমি ব্রাঙ্গন জাহার শ্নামি ২ক] [২খ নরপতি ব্যাসের সমান 

পড়িয়। কবির্ভবানি সম্ভাসিল নৃপমনি রাজ। দিল পাঁচ বিসি ধান। 
যুধন্ বাকুড়ারায় আঙ্গিল সকল দাঁয় ষুতে পাঁটে কৈল নিজজিত 

তাঁর যুত রঘুনাথ দ্বিজকুলে অবদাঁত গুরু বল্যা করিল পুজিত। 

সঙ্গে ছিল ডাঁমাল নন্দি মেজানে সকল সন্ধি অনুদিন করিল জতন 

রঘুনাথ নরপতি নিত্য দেন অনুমতি গায়নেরে দিলেন ভূসন। 
বিরমাঁধবের যুত রুপে গুনে অদ্ভূত বিরবাঁকুড়া ভাগ্যবান 

তাঁর যুত রথুনাথ রুপে গুনে অব্দাত শ্িকবিকঙ্কন রস গান ॥ 

॥ আদি পাঁল। সাঙ্গ ॥ 

॥ অথ গনেষবন্দনারস্ত ॥ 

বেদাস্ত দরসনে ব্রদ্গ জাঁবে বাখানে ইত্যাদি 

২৮ চণ্ডীমঙ্গল 

মুকুন্দরাম 
পু'থিসংখ্যা ১৩৫৪ , পত্র ১০৮ খণ্ডিত; আকার ১৩২৮১ ৪২ 

[ ২৭৮ক** ॥ অথ অষ্টমঙ্গল। ॥ 

শ্রবনমঙ্গলকথা দেবির মঙ্গলগাঁথ| যুনিলে পরম প্রতিকার 

এই ব্রত ইতিহাস যুনিলে কলুস নাস কলিকাঁলে হইল প্রচার । 
নাঁঞ্ ছিল ত্রিভুবন ছিল। এ্রক। নারায়ন অন্ধকার পাবে ভগবান 

তার পায়্য কপাদৃষ্টি হইল ভূবনশৃট্টি ত্রিভুবন হইল নিশ্মীন। 

পাঁস্গড জনের পক্ষ বিরি]ঞ্চিনন্দন দক্ষ তাঁর আমি হইলাঙ দুহিতা। 
তথ। নাম হৈল সতি বিভা। কৈল পধুপতি বুরলোঁকে হইলাঁঙ পুঁজিতা । 

পিতৃমুখে পতিকুছণ ষুনি তেজিলাঙ ইচ্ছা পিতৃকুলে বিপদদাইনি ২৭৮ক] 

[২৭৮খ তজিলাঁঙ রসে ই অঙ্গ কৈল তার মখভঙ্ক দক্ষষজ্ঞ বিনাসকারিনি । 

মেনকাউ্দরে জাতা৷ হইলাঁঙ দিখরিষুতা৷ তপন্তা করিলাঁঙ হর হেতু 
মোর বিভাহের তরে ইন্দ্র পাঠাইল! সরে হরকোপে মৈল মিনকেতু। 
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কংস নদির কুলে তমাল তব্ধর মূলে বিশ্বকন্া দেহাঁর! নিশ্শীনে 
মঙ্গলচণ্ডীকারূপে সপন কহিয়া ভূপে পুজ। লৈলাউ নৃপতিসদনে । 
পুজ। লয়্যা জাই বাস পযু কৈল আদ্দাস তাঁর পুজ। নিল বিযুবনে 

লইয়। পষুর পুজা সিংহেবে করিয়। রাজা স্থাঁপিলাঁঙ দগুককাননে । 

ইন্দ্র পুজ। করে হর ফুল তোলে নিলাম্বর ছল্যা আনি মরতাঁভুবনে 

নাম হৈল কালকেতু সম্বল উপায় হেতু প্রতিদিন পু বধে বনে । 
পষু কৈল গোহারি নান! মত বিধি করি ভয় দুর কৈল সেই বনে 

আপনি গোধিকাঁবেসে অবতরি বনদেসে মহাবিরে দিল দরসনে । 
গোঁধিক! হইয়া বনে আছিলাও সেইক্ষনে কোপে বির বান্ধে চারি পদ্দে-*" 

মোর সত্যে দিয়। মন কাঁটাল্য গহন বন বসাল্য নগর গুযুরাটে 

নগরচত্তর মাটে নাঁট গিত গুযুরাঁটে চৌরাঁসি বাজার গোলাহাঁটে। 
ছুর গেল সাঁপকাল বন্দি কৈল মহিপাঁল ২৭৮খ] [২৭৯ক পন কথিল নৃপবরে 
বসাইয়্যা আপন পাঁটে বাজ! কৈল গুজরাটে পুজা করি গেল যুরপুরে। 
ইন্দ্রের নৃত্তকি বাল। তোর নাম রত্বমালা তাঁল ভঙ্গে আনাইল খিতি 

কৈল তোর উপধাম খুল্লনা হইল নাম মাতা রম্তা পিতা লক্ষপতি। 
ঘবাদস বৎসর বেল! সখাগন সঙ্গে মেল! পাঁয়র! উড়ায় ধনপতি 

সয়চান দিলেন হানা নিজগৃহে পথকাঁন। তোমার আচলে কৈল স্থিতি । 

বিভ1 হেতু কৈল মন সঙ্গে ওঝা জনার্দন গেল লক্ষপতির ভবনে 
তোমারে বিবাহ করি আল্য সাধু নিজপুরি পাঁছু গেল রাজসভ্ভাসনে। 

রাজ! পাল্য সারি ধুয়া পঞ্জর গড়াইতে গুয়া গেল সাধু গৌড় পাটনে 
ছাঁগল রাঁখিলে বনে অপোন্তস পাইলে মনে আন্য। দিল সাঁধুনিকেতনে । 
ছলিয়! আনিলু পুর্ববে জন্মাইল তোর গর্তে মালাধর দেবতানন্দন 

ছগরক্ষনের তরে জ্ঞাতি বন্ধু ছল ধরে তাহে আমি করিল রক্ষন। 

নাঞ্জি লয় নিমস্তন সাধু অসম্তোষ মন তুমি মোরে করিলে স্মরনে 

আম। সনে কৈল হট চরনে লজ্ঘিল ঘট তোম! দিখি কৈল প ২৭৯ক] রিত্রানে । 
সিংহলে চলিল পতি হৈল ফুট গর্ভবতি তাঁর তরে ভয় কর মনে 
দৈবদোসে ধনপতি মোঁর ঘটে মালা লাথি তোম। দেখি দ্রিল জিউদীনে । 
উপনিত মগরায় ঝড় বৃষ্টি ছয় নায় কাঁলিদহে হৈল উপনিত 

বিকচ কমলদলে কন্ঠ! হয়্যা গজ গেলে দেখে সাধু অতি বিপরিত। 
গেল সাধু রাজধাঁনি কহিল সকল বানি রাজ! গেল সেই কালীদহে 
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না দেখি কমলবন নৃপতি ক্রোধিতমন বন্দি করি রাঁখিলেক তাহে। 

দ্বাদস বৎসর বন্দি স্বরাঁইলাঙ নিরানন্দি আমি সব করিল বুসার 

ব্রতদাসি প্রিয় আম! ছাঁড়িতে ন। পারি তোমা দিল পুত্র শ্রীপতি কুমার । 

দিয়া বহুতর বৃর্ত জানাইলে বিদ্ভার তত্ত জতনে রাখিয়া সুপপ্তিত 

গুরূসনে কৈল দন্দ গুরূ তাঁরে বৈল মন্দ সিংহলে চলিল আঁচন্বিত। 

উপনিত মগরাঁয় ঝড় বৃষ্টি হেল তায় বিপত্যে করিল হব্যাহতি 
কাঁলিদহে অবতরি কমলে কাঁমিনি করি দেখিলেক কুমার শ্রীপতি। 

চলে সাধু বাঁজধানি কহিল সকল বানি রাঁজা সনে আল্য কালিদহে 
ন। দেখি কমলবন নৃপতি কুদ্ধিত মন হাঁনিব! ২৭৯খ] [২৮০ক রে লইলেক তাহে। 
সাধু কৈল সঙউরন উরি আমি ততক্ষন তোমাঁর পোয়েরে করি বক্ষা 

রাজার সমরস্তলে জতেক যৌগিনি মেলে যুদ্ধ কৈল তোম। ঝিয়ে দেখ্য।। 
তোর পোকে দিতে বর ভিক্ষা কৈল বন্দিঘর পিতা! পুত্রে কৈল পরিচয় 
ত্রিভুবনে একধন্তা বিভা দিল বাঁজকন্তা নানা ধন ডিঙ্গার সঞ্চয় । 

উপনিত মগরায় তুল্য দিল সাত নায় আন্ত! দিল স্থৃত বধু ঘরে 
যুন গো বান্তার ঝি অবশেষ আছেকি কন্ত। দিল বিক্রোমকেসরে । 

অই্মঙ্গল। সায় শ্রীকবিকঙ্কন গায় সাধু আল্য আপন মন্দিরে 
চারি প্রহর রাতি জালিয়া রত্বের বাতি গাঁয়নেরে প্রসাদ আদরে ॥ 

২৯ চিকিৎসার্ণৰ 

গঙ্জাকিশোর 

পুথিসংখ্যা ১০৩১; পত্র ৭7 খণ্ডিত; অসমাপ্ত ; আকার ১২২৮৩” | 

ণশ্রীনমে। গনেশায় ॥ 

[১খ গুরুপদে রাঁখি মতি বন্দো দেব গনপতি 

তুষ্ট হন ভগবতী তবে অতি শীত্রগতি পুরে অভিলাঁস। 
জগৎ জননী যারে তুষ্টা হন এ সংসারে 
সে জন সকল পারে অনাআসে করিতে প্রকাশ ॥ 

চিকীৎসান বনাম গ্রন্থ অতি গুণধাম 

চিন্তা করো অবিরাম দেখি চিত্ত হবে চমকিৎ। 

ভাষায় কোমল মিষ্টি গ্রস্থয়ে নৃতন ত্য 
কিছুদিন করি দৃষ্টি মুর্খ বৈষ্ভ হইবে পণ্ডিত | 
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নাড়িপ্রকাশান্ছসাঁরে যদি নারি বোধ করে 
চিকীৎস! করিতে পাঁরে এ কারণে নাড়িজ্ঞান আছে নিরপিৎ 

না থাকিলে নাড়িবোধ হবে কেন রোগবোধ 
মুর্খ বৈগ্ভ করে ক্রোধ বিষ বড়ি দিয়ে করে হিতে বিপরীৎ ॥ 

ব্যাধিতে পীড়িত লোক নানামতে পায় শোক 
তার কিছু করি যোগ উপায় কারণ। 

বৈগ্কের শাস্ত্র মত পাঁচনাদি আছে কত 
তার মধ্যে সার যত এই গ্রন্থ করি নিরূপন ॥ 

যেজবে যে অধিকার বিস্তারিয়া কব তাঁর 

সভাকার উপকার হবে অতিশয়। 

উধধি নানা মত বিস্তারিআ৷ কব কত 

অল্পে ধরে গুণ শত শীস্ত্রমত ক ১খ) [২ক বিল নিরনয় ॥ 

স্থরধনিতীরে ধাম ধন্য সে বহর! গ্রাম 

গঙ্গাকিশোর নাম ছিজ দিন অতি। 

চন্দ্রতেজে করি চুর তেজচন্দ্র বাহাছর 
ভুবনে দ্বিতীয় শুর মহারাজ তার অধিকারেতে বসতী ॥ 

গ্রন্থে কোঁন থাকে ভুল গুনিগন দিবে কুল 

দোষ ছাড়! নাহি মূল সাধুজনে আছয়ে প্রকাশ । 
অল্প দোঁষে স্থধাকরে কি করিতে পারে তারে 

গঙ্গাধর ধরে শীরে অন্ধকার ঘোরতরে অনায়াসে করয়ে বিনাশ ॥ 

॥ অথ নাড়ীজ্ঞাননিরপণং ॥ 

সর্বেঘজেযু য়াঁনাড্যস্তিষ্স্তি যাঁঃ ত্রিমুলিক! তাসাং মুখ্য স্থনুয়েয়। ইড়য়। পিঙ্গলান্মিতা 
তয়োর্মধ্যগত। নাড়ী স্থস্থয়৷ পরিকীত্তিতা ॥ অন্যার্থ। 
নারিতে বেষ্তিৎ অন্ধ জীবের শরীর সবে বটে ত্রিমূলিক। কহিলেন ধীর । 
তার মধ্যে সুস্থন্ম! সে মুখ্য নাঁড়ি জানি ইড়াতে পিজলাতে বেিতরূপে মানি । 
বাম ভাগে ইড়ায়ে দক্ষিণেতে পিঙ্গল। তাঁর মধ্যে গত৷ নাড়ি সুস্থ কহিল! ॥১। 

পত্রলেখ। নিভ্রাভিন্নাঃ সু্মাব পুরুপস্থিত। স্বনালনালিকারূপা শোতসঃ সর্বদেহগাঁঃ। 

তথাপি দেহে প্রাণশ্ত জীবিতাস্ত নিদর্শকাঃ ॥ অস্যার্থ। 
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পত্রলেখ। ভিন। সুক্ষ! সুন্থয়া শরীর মৃণাল নালিকার ২ক] [২খ পা কহিলেন ধীর। 

আোতরূপে গতি সর্বদেহে শাস্ত্রে বটে জীবন মরণ জীবের নিদর্শক বটে ॥২। 

নাডাষ্টোপাঁনিপাঁদৎকণ্ঠ নাসোপাস্তে সমাশ্রিতা একৈকং পাঁদয়োঃ পাণ্যোঃ 
দ্বে কণ্ঠোপাস্তমাঁশিতে। নাঁপামূলে স্থিতে দ্বে চ নাড্যষ্টো শাস্ববেদিতাঃ ॥ অন্ঠার্থ। 
হস্ত পাদ ক নাঁসাঁর অষ্টম প্রকার একে একে কহি স্থন তাহার বিস্তার । 
ছুই হাতে নাঁড়িস্থানে পায়ে ঈমত কণদেশে ছুই দিগে নাঁড়ি অনুগত। 
নাসামূলে ছিধা নাড়ি হইবে বিদিৎ অষ্টম প্রকার এই শাস্ত্রেতে কথিত 1৩। 

পাদয়োনীড়ীকাস্থানং গুল্ফ মধ্যেহঙ্কুলিদবয়ং হস্ত যৌস্ত কোষ্ঠাস্তে মনিবন্ধে- 
ইন্ুলীত্রয়ং কঠ্মূলেইঙ্গুলী দ্বন্দং নাসামূলেহঙ্কুলিদয়ং স্থাঁনান্যেতাঁনি নাঁড়ীনাং তাস্থ 
প্রাণে! ব্যবস্থিতঃ ॥ অস্ঠার্থ। 

পাঁয়েতে নাঁড়ীর স্থান গুল্স মধ্যে জানি ছুই অঙ্গুল পরিমাণ আছে নাড়ী মাঁনি। 

হস্তের কোষ্ান্তে মনিবন্ধে এই রীত তিন অঙ্কুল পরিমান শাস্ত্রেতে বিদিৎ। 

নাসামূলে অঙ্গুলিদ্ধয় কণ্ঠে মত কহিলাম নাড়ীস্থান হইবে অবগত 18 

গ্স্তি নাঁড়ী সর্বত্র শরীরে ধাতুবাহিনী তথাপ্যনৃষ্টমূলস্থা করম্য সর্বশোভিনী 
যস্তা। গতিবশাৎ বিদ্যাৎ স্থুখং দুষ খঞ্চ দেহিনাঁং ॥ অস্তার্থ। 

যগ্ঠপি ২খ] [৩ক থাঁকয়ে নাঁড়ী সকল শরীরে ধাতুবাহিনীরূপে কহে মুনিবরে। 
করস্থা অঙগষ্ঠমূলে সর্ববত্রশোভিনী সে নাঁড়ীর গতি করে সুখ দুঃখ জানি ॥৫॥ 

নাঁড়ীগতিং লক্ষে বেত্তি শুভীশুভফলপ্রদ্াং সচিকীৎসাঁপটুকন্মাৎ পৃজ্যো। ব। বাঁজ- 
সংশদি ॥ অস্যার্থ। 
শুভাশুভফলপ্রদ! নাঁড়ীর যে গতি না জানিলে চিকীৎলায় পটু নয় অতি। 
অজ্ঞানী বলিয়া তারে শান্্রমত কয় রাজার সভাতে মান্য কিরূপে সে হয় ॥৬। 

নারীনাং বামভাগে তু দক্ষিণে পুরুষ্ চ লক্ষণং লক্ষতে সর্বং শুভাশুভফল প্রদং । 

সন্ভন্নাতস্য তুক্তস্ত ক্ষুৎ তৃষ্ণা তপসে বিনঃ | ব্যায়ামক্লান্ত দেহস্ত সম্যগ্নারী ন বুধ্যতে 
তৈলাভ্যে প্রন্থপ্তে চ ভোজনান্তে তখৈব চ তথা ন জ্ঞায়তে নাড়ী যথা! চ ছুর্গমা নদী 

*অন্ুষ্ঠ মূলমধি পশ্চিম বাম ভাগে মধ্যে নাঁড়ী প্রতপ্তনগতিং সততং পরীক্ষেৎ॥ অস্যার্থ। 
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পুরুষের দক্ষিণে নারীর বাঁ ভাগে লক্ষণাঁলক্ষণ শুভাশুত দেখি আগে । 
নাত কিন্ব! ভুক্ত কিনব ক্ষুধাযুক্ত হয় এ কালেতে নাঁড়ী দেখ। কোন ম ৩ক][৩খ তে নয়। 
তৃষ্ণাতে কাতর কিম্বা আতবসেবিত শ্রম করি দেহ যার শ্রীস্ত অবিরত। 
এ কালেতে নাঁড়ী ষি দেখয়ে পণ্ডিং সম্যক প্রকাঁরে নাড়ী [না] হয় বিদিৎ। 

ভোজনান্তে শয়নাস্তে তৈলত্যঙ্গে জানি ছুর্গম। নদীর ন্যায় নাঁড়ীশাস্ত্র মানি। 
এ কারণ সেকাঁলেতে নাঁড়ী স্থির নয় নাঁড়ীর বিশেষ বোধ কখন ন। হয়। 

শতত পরিক্ষা নাড়ী করিবে পণ্তিত অঙ্গুষ্ঠ পশ্চিম বাম ভাগে এই রীৎ ॥৭॥ 

কুটিলা কুটিল! রস্তা তন্নতী কুটিলাঁ গতিং বাঁতাত্সিকা৷ গতিং ধর্ডে জলৌকা 
শপয়োরিব ॥ অকস্টাঁর্থ । 

কুটিল। কুটিল! নাঁড়ী যদি দেখি গতি তন্নতী কুটিল যদি দেখ মহামতি । 

বাতাজ্সিক। নাঁড়ীর গতি এই নিরূপণ জলোৌক। সর্পের স্তাঁয় নাড়ীর গমন |৮| 

দাহং দধানা সর্বাঞ্গে বিশেষে হস্তপাঁদয়েঃ পিত্বপ্রকোপে সা নাঁড়ী কাঁক- 

মণ্ুকয়োরিব। হৎসন্তেব গতিং ধত্তে গতিং পারাবতন্ত চ। বাতাজ্সিকাৎ স্তম্তরূপাঁং 

গতিং স্তস্তাং বিতন্নতীং গতিং ধর্তে ত্রিদোষাত্মা নাঁড়ী পিত্ত বলাবয়োঃ। বাতেন 

নাড়ী বক্রশ্াৎ পিত্তে নাড্যষ্ট চঞ্চলা। শ্রেম্মনাত্ত স্থির! মন্দ] সংসর্গান্মিশ্রলক্ষণ] | 

নিত্যং স্থানাঁৎ স্থলতি পুনরপ্যঙ্থুলীং। সংস্পৃশেদ্ধাভা বৈরেবং বহুবিধ বিধৈঃ সন্গিপাঁত। 
দশাধ্যাং ॥ অস্যার্থ ৩খ ] 

[৪ক সকল অঙ্গেতে দেখ যদি দাহ হয় বিশেষত হস্ত আর পায়ে অতিশয়। 

পিত্তের প্রকোপে এই কহে মহামতি কাক আর ভেকের ন্যায় হয় নাড়ীগতি । 

হংস কিন্ব৷ পারাঁবতের ন্যায় গতি ধরে বাতাত্মিকা স্তম্তরূপ। ত্রিদোষ বলি তারে। 

কেবল বাতিকে নাঁড়ী হয় বত্রগতি পিত্তিতে চঞ্চল! হয় কহে মহাঁমতি। 

শ্নেম্মীতে নাড়ী হয় স্থির! মন্দ! জানি এরূপ নাড়ীর বোধ কর ওহে জ্ঞানি। 

মূলস্থান ত্যাগ করে পুন মুলে জীয় এই মত বহুবিধ স্থলে বড় দাঁয়। 
শাস্বমত এ সকল কহিলে পণ্ডিং সম্নিপাঁৎ অসাধ্য সে জানিবে নিশ্চিত ॥৯| 

মন্দমন্দং কুটিলকুটিলং স্পন্দমতে যস্ নাঁড়ী তশ্তাঁবশ্যং ভবতি মরণং পঞ্চসপ্তাহতো 
বা অন্ুষ্ঠমুলতো বাহ্ছে দ্বান্ুলাদ্ যদি নাঁড়ীকা। প্রহরাদ্ধাৎ বহিমৃত্যুং বিজাশীয়া- 

৯৯ 
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দ্িচক্ষণঃ। সার্ঘয়াঙ্গুলদ্বাহ্ে যদি তিষ্ঠতি নাঁড়ীক1। প্রহরৈকাদবহিম্বত্যু জানিয়াৎ 
কুশলে। ভিষক ॥ অস্তার্থ। 

মন্দ মন্দ কুটাল নাঁড়ীর গতি জার পঞ্চম সগ্ডম দিনে মৃত্যু হয় তাঁর । 

অনুষ্ঠের মূল হইতে ছুই অঙ্গুল ছাঁড়ি সেই স্থানে অন্গুভব হয় যাঁর নাড়ী। 
শাস্মমত এই তায় আছে নিবূপন অর্ধ প্রহরে মৃত্যু জেনে বিচক্ষণ । ৪ক] 
[৪খ আরাই অস্কুল মধ্যে নাঁড়ী যদি রয় এক প্রহর পরে মৃত্যু শান্্রমত কয় ॥১০॥ 

সার্ধান্থল গত। নাঁড়ী বক্রগ। যদি তিষ্ঠতি চতুভিঃ প্রহরে মৃত্যু যাঁয়তে নাত্র 
সংশয়। সপাদাঙ্গুল তো! গ! নাড়ী বক্রগ! যদি তিষ্ঠতি। পঞ্চভিঃ প্রহরৈম্ব ত্যু বিজয়ে 

মুনিপুঙ্গবৈঃ । সপাদান্ুলো তে নাড়ী সমাতিষ্ঠতি নিশ্চল । খতুভিঃ প্রহৈস্তস্মৃত্যুজ্ে- 
য়ো। বিচক্ষনৈঃ। অঙ্গুলাভ্যন্তরে নাঁড়ী বক্রগ। যদি তিষ্ঠতি | মরণ যাঁয়তে তশ্ত সঞ্চুভি 
গ্রহরৈঞ বং ॥ অস্যার্থ। 
অর্ধ অঙ্গুল বাহে নাড়ী বর্ হইয়। থাকে চারি প্রহরে মৃত্যু হয় শাস্ত্রে এই লেখে। 
এক পাঁদীস্ুলাগ। নাড়ী বক্র ঘদ্দি হয় পাঁচ প্রহরে মৃত্যু তার মনিগনে কয়। 

সপাঁদাঙ্থুলতো৷ নাঁড়ী সমাতিষ্টন্তি নিশ্চল ছয় প্রহরে মৃত্যু তার শীস্ত্রেতে কহিল।। 

অঙ্গুলের অন্তরে নাড়ী বক্র। হইয়। থাকে সম প্রহরে মৃত্যু শাস্ত্রে মুনি লেখে ॥১১। 

আগছ্ছেষ্ট স্বকং স্থানং পুনবেব প্রজাতি চ সাতু মৃত্যুম্তী নাড়ী নাএকাধ্য। 

বিচারণা ॥ অন্ঠার্থ। 
ক্ষনে নাঁড়ী ছাড়ে ক্ষনে মূলস্থানে রয় মৃত্যুনাঁড়ী বলি তাকে জানিবে নিশ্চয় |১২| 

অজীর্ণে বাতরোগে চ ৪খ][৫ক ব্যায়ামে মৈথুন শ্রমে তপ্চাঙ্গ ভীবমাত্রান্তে 
নাড্যব্যক্তান মৃত্যবে ॥ অন্যার্থ। | 

অতিশয় অজীর্ণ কিশ্বা। বাত রোগ হয় ব্যায়া॥ মৈথুন শ্রম হয় অতিশয় । 
তপ্ত অঙ্গ ভীবেতে 'অধক্রীস্ত দেহ ষার এ কীলেতে নাড়ী অন্গুভব নাহি তার । 
এ কালেতে বিবেচন। করিবে পণ্ডিৎ মৃত্যুনাড়ী নয় সে জানিবে কদাচিৎ ॥১৩॥ 

ন মু্চতি স্বকং স্থানং নাঁড়ী সুম্্/ বিভাব্যতে। তশ্ত ম্ৃত্যুভয়ং নাস্তি ব্যাধি- 
রপ্যতি সাম্যতি। জরকোঁপেন ধমনী সৌঁঞ্ বেগবতী ভবেৎ। অজীর্ণে চ ভবেন্নাড়ী 
কঠিনা বিলগামিনী। প্রাতঃজিপ্কময়ী নাড়ীঃ মধ্যাঁন্ছে চোঁঞ্তাঁং ব্রজেত। সায়াহ্ছে 
ধাবমান! চ রাত্রৌ বেগবিব্জিতা 1 অস্তার্থ। 
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স্বস্থান না ত্যাগ করে নাড়ী স্থস্ম! হয় মৃত্যুতয় নাই তাঁর জানিবে নিশ্চয়। 
শুভ প্রদ। সেই নাঁড়ী কহিলা৷ পপ্ডিং ব্যাধি হৈতে মুক্ত করে এই তাঁর রীৎ। 
জরের কোঁপেতে নাঁড়ী উষ্ণ বেগবতী অজীর্ণে কঠিন। নাড়ী মন্দমন্দ গতী। 
প্রাতঃকাঁলে নাড়ী জানি িগ্ধময়ী হয় মধ্যান্ছে উষ্ণতা তার হয় অতিশয় । 

সায়ান্েতে ধাবমান! শাস্ত্বেতে কহিৎ বাঁত্রীতে জানিবে নাড়ী বেগেতে বজিৎ | 

ইতি রত্বাবল।ং নাড়ীপ্রিক্ষাগুণলক্ষণং সমাপ্ত ॥১৪॥ ৫ক] 

[ ৫খ অথ নিদানং। দেেহীন্দ্রিয়মনস্তাপী সর্বরোগাগ্রজোবলী জরং প্রধাঁনং 

রোগান। মুক্ত ভগবতাপুর। ॥ অন্তার্থ। 

পরিতাপ দেয় জীবে ইন্্রিয়াদি মনে অগ্রজ জানিবে জর যত রোঁগগনে । 

সকল রোগের মধ্যে জর যে প্রধান বলি রূপে খ্যাঁত জবর কহেন ভগবান ॥১॥ 

তশস্ত প্রানি সপত্বস্ত ঞ্রবন্ত প্রলয়োদয়ঃ দক্ষাপমান সংক্রুর্ধ রুদ্রনিত্বা সসম্ভবঃ 
জরে ্টধ। পৃথক দন্দ সংঘ।তা৷ গন্তয়ঃ স্বৃতঃ ॥ অন্ার্থ। 

তাঁর জেনে। প্রানির পতনেতে নিশ্চয় যেমত জাঁনিবে সেই প্রলয় উদয়। 

দক্ষাপি মানেতে রুদ্র নিশ্বাস তেজিল মহাকাল নিম্বাঁসেতে জর যে জন্মিল। 

জরে বৃত্তাস্ত কহি শুনহ বিপ্তার সংঘাতা গন্ভজ নাম অষ্টম প্রকার ॥২। 

মিথ্যাহার বিহারহ্য দৌষাহ্বামাঁশয়াশ্রয়ঃ বহিনিবন্য কোৌঁাগ্সিং জরদীন্থ্য- 

রসাহগাঃ স্বেদাবরে।ধঃ সন্ত।পঃ সর্বাঙ্গং গ্রহণং তথ। | যুগবদ্ যত্র রোগেষু স্বজরোব্য 

প্রদৃশ্যতে ॥ অন্তার্থ। 
মিথ্যাহ। ৫খ] [৬ক ব বিহার দোষ আমীশ্রয়ে বত অগ্রিমীন্দ্য কবে জব বুসেব 

অনুগত । 

সর্ব অঙ্গ গ্রহ করে দেহে তাঁপ থাকে এক কালে হইলে সব জর বলি তাকে ॥৩॥ 

শ্রমোশ্রমো। বৃতিবিবণত্ব বৈরশ্তং নয়নপ্লবঃ ইচ্ছাদ্ধে যৌ মুহুশ্চাপি শীত বাতাত- 
পাদিষু। জ্ভ্ভাগ্নে। মন্ধোগুরুতা রোমহর্ষোহরুচিত্তমঃ অপ্রহর্ষশ্চ শীতঞ্চ ভবেত্যুৎ্ পিৎ- 
সতি জ্বর ॥ অন্যার্থ। 

অসমর্থ হয় কাঁধ্যে বিবর্ণ শরীর বিরশ বদন হয় নয়ন শনীর। 

ক্ষনে শিত ক্ষনে রৌদ্র করে তাড়াতাড়ি ঘন হাই উঠে গাএ দেয় মড়মড়ি। 

রোমহর্য অরুচি আহলাদশৃন্য হয় জবের পূর্বেতে জন্মে এ সব নিশ্চয় ॥৪॥ 
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সামান্যতে। বিশেষেণ জ্স্তাত্যর্থং সমীরনাৎ পিষ্টানয়নয়োর্দাহঃ কফাদন্স। রুচিত্তথ। ॥ 
অন্যার্থ। 

বায়ু প্রবলেতে জিহবা অতি শুক্ক হয় পিত্াঁধিক্যে নয়নের দাহ অতিশয় । 

কফাঁধিক্যে অতিশয় অরুচি হয় জানি সামান্যতে বিশেষ করিয়া এই মানি ॥২॥ 

অথ বাঁতজ্বর ৬ক] [৬খ লক্ষণং ৷ 

বেবথু বিশমে৷ বেগ কণঠ্ঠোষ্ঠ মুখোশোষণং নিন্রানাশঃ খরস্তস্তো গাত্রাণাঁং বৌক্ষমেব চ। 

শিরো হৃদগাত্র রুগবন্তে। বৈরস্যং গাঁবিটুকতা। শুনাখনে জ্স্তনঞ্চ ভবত্যনিলজ জরে ॥ 
অস্যার্থ। 
অতিশয় শীতয়ে বিসম বেগ ধরে কণওষ্টমুখোশোষ অতিশয় করে। 
নিদ্রা নীস করে জিবহা হয় খরতর গাত্রের রক্ষত। হয় কহে মুনিবর। 
শিরহৃদগাত্র হয় বেদনার অধিন বিরস করয়ে মুখ মন যে কঠিন। 
এ সকল লক্ষণ দেখিবে বাহে ষাঁর বাতিজর নিশ্চয় করয়ে জ্ঞানি তাঁর ॥৬॥ 

অথ পিত্তজরলক্ষণং। 

বেগাস্তীক্ষোতি সারশ্চ নিত্রীুত্বং তথ! বমিঃ। কণ্োষ্ঠ মুখনাশানাঁং পাঁকঃ ম্বেদশ্চ 

জায়তে প্রলাপ বক্ত,কটুতা মুচ্ছাদাহে। মদস্তষা। পিতবন্মুত্র নেত্রত্ব পৈত্তিকে ভ্রম- 
এ বচ॥ অন্যার্থ। 

নিত্রার অল্পত৷ তিঙ্নবেগ হয় মন কাঁষ্ঠবমি হয় ম।ত্র নাহি উঠে জল। 
ক ওষ্ঠ নাশিকা মুখেতে বহে ঘাঁম মুখে হয় কটুতা প্রলাপ অবিরাম । 
মুচ্ছ। দাহ মত্ততা। পিপাঁস৷ ভ্রম হয় পীতবর্ণ মল মুত্র নেত্র অতিশয় । 
এ শকল লক্ষণ দেখিবে যাঁর জরে পিত্তজ্বর বলিয়। পণ্ডিং কবে তারে ॥৭| 

অথ কফজ্বরলক্ষণং ॥ 

স্তৌমিত্যং স্তিমিতাবেগ আলি্ং মধুবান্যত। শুক্র মুত্র পুরীসাঁনাং স্তসুস্ৃপ্িরথাপি চ। 
গৌরব শীতমুৎরেদো রোমহর্ষোহতি নিদ্রতা। প্রতিসায়োহ্রুচিকাঁশঃ কফজে- 
ইক্ষোশ্চ শুরুতা৷ ॥ অন্তার্থ। 
অল্প ৬খ] [৭ক তাঁপ শরীরেতে নারির স্ব গতি মুখের মিষ্টতা যে আলিস্ত হয় অতি। 
মল মুত্র শুত্র হয় স্তস্ত হইয়া থাকে শরীরেতে ক্ষীণ নাহি দেখ! জায় তাকে। 
রোম হর্ষ অতি নিদ্রা খেতে নাহি চাঁয় চক্ষু শুভ্র হত্ন কাশ চক্ষু বোসে যায়। 
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এইরূপ জরে জার দেখিবে লক্ষণ কফজবর বলি তারে কর নিরূপণ । 

ছুই এক লক্ষণ ষদি এতে নাহি থাকে তথাপি সে কফজর বল! জায় তাকে ॥৮। 

অথ বাঁতপিত্তজ্রলক্ষণং। 

তৃষ্ণা মুচ্ছ ভ্রম দাহঃ স্বপ্ননাশঃ শিরোরুজা। কণান্ত শোৌষোবমথু রোমহর্ষো 
রুচিস্তমঃ | পর্ধবভেদশ্চ জস্ত। চ বাতপিত্তজরাঁকতিঃ ॥ অন্তার্থঃ। 
তৃষণ মুচ্ছ? ভ্রম দাহ স্বপ্ননাশ হয় শিরপীড়া ক মুখ শ্রোষ অতিশয় । 
রোমহর্ষে৷ অরুচি ষে হয় পর্বতেদ বাঁতপিত্তজরে জেনে। এই পরিচ্ছেদ ॥৯| 

অথ বাতশ্লেক্মজরলক্ষণং । 

স্তৌমিত্যং পর্বণাঁং ভেদে। নিজ গৌরব মেব চ। শিরোগ্রহঃ প্রতিত্তায়ঃ 
কাশঃ ম্বেদ প্রবর্তনং । সন্তাঁপৌমধ্যকোশ্চ বাত শ্লেম্ম জরাকৃতিঃ ॥ অস্তার্থ। 
পর্বভেদ হয় আর নিদ্র/ অতিশয় শিরঃপীড়া কাশ ঘশ্ম জানিবে নিশ্চয় । 

পরিতাঁপ ৭ক][৭খ অতিশয় মধ্য বেগ ধরে বাতশ্লেম্মজরে এই উপদ্রব করে ॥১০| 

অথ পিতৃশ্লেক্মজরলক্ষণং | 

লিপ্ততিক্তাস্ততা তন্দ্রা মোহঃ কাঁশোইরূচিস্তৃষী। মুহুর্দাহে। মুহুঃ শীতং পিত্ব- 
শ্লেশ্স জরাকৃতিঃ ॥ অন্যার্থঃ | 

লিপ্ততিক্তমুখ তন্দ্র। মোহ কাঁশ হয় অরুচি পিপাঁশ! তাহে জানি অতিশয় | 

কখন ব। দাহ হয় কখন ব। শীৎ পিত্রগ্লেষ/জরে এই জানিবেক রীতি ॥১১। 

অথ শান্নপাতিকজ্বরলক্ষণং | 

ক্ষনে দাহ ক্ষনে শীতমস্থি সন্ধি শিরোরূজা ৷ সাঁশ্াবে কলুসেবক্তে, নিভূগ্পে চাঁপি 

লোচনে। সম্বনৌ সরূজৌ কনৌ কং শুকৈরিবাঁবৃতঃ। তন্দ্রা মোহঃ প্রলাপশ্চ কাশ: 
স্বাসোহরূচিভ্রমঃ। পরিদগ্ধ। খরম্পর্শ৷ জিহ্বান্রস্তঙ্গতা পরং। ছীবনং রক্তপিত্তস্ত 
কফেনোন্সিশ্রিতগ্ত চ। ন্বেদ মুত্র পুরীবান। চিরার্ধর্শণমল্পশঃ | কৃশত্বং নাতি গাত্রানাং 
এততং কঠকুজনং। কোষ্ঠানাং স্যাবরক্তানীৎ মগ্ডলানাং চ দর্শণং মৃকত্ব শোতসা 
পাঁকে। গুক্ত্ব মুদরম্য চ। চিরাতৎ পাঁকশ্চ দোঁষণাঁং সন্নিপাত জরাঁকৃতিঃ। দোষে 

বিরুদ্ধে নষ্টাগ্ৌ৷ সর্ব্ব সংপূর্ণ লক্ষণংৎ। সন্গিপাতজরোহসাপ্যঃ কৃচ্চসাদ্ধস্ততোহম্যতা | 
সপ্তমে দিবসে প্রাপ্তে দশমে দ্বাদশেপিবা । পুন ঘোর তরে! ভূত্বা প্রশমং যাঁতিইস্তিবা 
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সপ্তমী ঘিগুণ। যাঁতু নবম্যেকাদশী তথ| | এ৷ ত্রিদোৌষ মর্ধ্যাদা মোক্ষাঁয় চ বধায় চ 
সন্নিপাত ৭খ]."" 

৩০ চৈতন্য মঙ্গল 

লোচনদাস 
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[অন্ত্যখণ্ড২৯ক স্ত্রখণ্ডে আদিকথ। অপূর্ব ব্রদ্মাণ্ডে জন্মাদি ৃহস্যকথ। কহিল মধ্যথণ্ডে। 
সন্তাসখগুকথ। তৈল করুণার ঘর শেষখগুকথ। এই তিন খণ্ডের পর । 

চারিখণ্ড পুথি হল বৈষ্ণবর্কপাঁয় সমাধান করিতে বেথ! লাগএ হিআয়। 

গৌরগুণকথ। এই অমৃতসমুদ্র কহিতে ন| পারে ওর প্রজাপতি রুত্র। 
আমি কি কহিব গুণ কি জানি কতেক বৈষ্ণব কিরিপ! বলে কহিল ধতেক। 

চারিখণ্ড পুথি শাঁয় কহিল প্রকাস বৈদ্ভকুলে জন্ম মোর কোগ্রাম নিবাস। 

মাত। সতী শুদ্ধমতী সদানন্দী নাম যাহাঁর উদরে জন্ম করি কৃষ্ণকাম। 
কমলাঁকরদাঁন মোর পিত। জন্মদীত। ধাহাঁর প্রসাঁদে কহি গৌরগ্ুণগাঁথ। । 
সংসারে জনম দিল এই পিতা মাঁত। মাতা ২৯ক] [২৯খ মহকুলের মে কে 

কিছু কথ।। 

মাতৃকুলে পিতৃকুলে রহে এক গ্রামে ধন্য মাতামহী সে অভয়াদাপী নামে । 

মাতামহ নাম শ্রীপুরুষোত্তম গুপ্ত নানাতীর্থপৃত তেহো। তপশ্ঠ।এ তৃপ্ত । 

মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি এক! মাত্র সহোদর নাহি মোর মাতামহের পুত্র । 
যথা যাই তথ) ছন্দীল করএ আমারে ছন্দীল লাগিয়া কেহো। পঢ়াইতে নারে। 
মারিয়া ধরিয়া মোরে শিখাইল আখর ধন্য পুরুষোত্তম গুপ্ত চরিত তাহার । 
তাহার চরণে মুঞ্ি করে? নমস্কার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ততপর প্রসাদ তাহার । 

মাঁতৃকুলের পিতৃকুলের কহিল মো! কথা৷ নরহরিদাস মোর প্রেমভক্তিদাতা। 
তাহার প্রশাদে কিছু শুনিল প্রকাশ আনন্দে কহএ গুণ ভ্রলোচনদাস | 

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমজল গ্রস্থ সমাপ্ত: ॥ অস্ত্যখণ্ড সংপূর্ণ ২৯খ] 



পু'থি-পরিচয় ৮৭ 

৩১ ছড়া 

ব্রজমোহন 

পু'থিসংখ্যা ১০০৪ , পত্র ১$ অখণ্ডিত ; আকার ৯২১৮ ৯২%। 

৭'শ্রীদুর্গ। শরণং__ 

একজন অল্পবুদ্ধি গিয়াছিল মাঠে খুধা পেয়ে ঘর এল হাত দিয়ে পেটে । 

কচু বনাইয়ে ঘরে বেখেচে তার স্ত্রী হস্তে করিয়া বলে এটা বটে কি। 
শাকর কোন্দ। আলু হবে হলে। তাঁর মোন খুধাতে বিভোল হইয়ে করিল ভক্ষন। 
আশয়ে তাহার স্ত্রী হেষে ঠেষে বলে পেটের জালাতে জোলেকোঁচুগোলান খেলে। 
কিঞ্চিৎ বিলম্বে কোঁচু আপন গুন ধরে গলাতে জাইয়! কোচু কুটকুট করে। 
কুটকুট করিছে গল। কার ঘরে জাব না! জেনে খেয়েচি কোচু তেতুল কোতা পাব॥ 

একজন ভদ্রলোক করেছে গমন পথমধ্যে এক নারি সঙ্গে দরসন। 

ভদ্রলোক কহে তোমায় দেখিচি কামীনি কোথাকারে জাবে তুমী হয়ে একাঁকিনি । 
উদ্তাভাবে এলাম আমি কহিলেক নারি সম্থরের ঘরে থেকে জাব পিতার বাঁরি। 

এই মতে ছুই জনে পথে চলে জাঁয় আসীয়৷ তাহাঁর পতি দেখিবারে পায়। 

উদ্ভানিত সেই জন বরই বর্বর ভদ্রলোকের গালে গিয়ে দিল এক চর। 

না জানি নারিসঙ্গে জাইতেছিলাম পথে কি করিব লাঁজের চড় নেলাম গাঁল পেথে ॥ 

এক জন নারি ছিল কভু নাহিক হাসে নোঁদ। পাঁরা মুখ কোঁরে সদা থাকে বোসে। 

সদাই থাকয়ে বোসে হেষ্ট কোরে মাথ। তার গায়ে নাহি সহে অন্তজনার কথ|। 
অন্য গ্রামে হইতে এক এলে। তার ভগ্নি দেখেমাত্র জোলে গেল গায়ে দিলে অগ্নি। 

কি কোরিবে ছারিতে নারে অতেজ্য বস্ত সাধ্য নাহিক মোনের দুখে হয়ে থাকে শোস্ত। 

এত দিন ঘরে আঁমি বেষ ছিলাম একা বোঁকে বোঁকে ছুরি আমার 

মেলে কানের পৌঁকা ॥৩| 

তৃতীয় অক্ষরে নাম সুন সর্বজন মধ্য অক্ষর ঘুচাইলে হয় ভ্িলোচন । 
অস্ত ঘুচাইলে পরে মান্যজনে দেয় বালকেরে দেয় কেউ স্থখের সোঁময়। 
আঘ্ ঘুচাইলে পরে বহে বাঁজগৃহে রকার ঘুঢ়ায় গোঁসাই ব্রজমোহন কহে ॥ 



৮৮ পু'ঁথি-পরিচয় 

এক জন তামুলি শেষরাত্রে উটে বলদ বোলে পাঁলান দিল গ।ই গরুর পিটে। 
পাঁলান দেব! মাত্র গাই করে লম্পঝন্প তা দেখিয়ে তামুলির হল হৃকম্প। 
শব শুনে ব্যান্ত হইয়ে উটেল। তার স্ত্রী হেষে হেঁষে বলে মুন্ষে কোরেচিল কি। 
আত বয়েষ তোঁর এই বুদ্ধি নাই লেঙ্গুর তুলে দেখনাঁক বলদ নাঁকি গাই । 
স্ত্রীয়ের বচন সনে হাতি দিল তাঁর বাঁটে হেশে হেশে বলে তখন গাই ত এটা বটে। 

আইচিধ যদি জাসনাক আগে ডারাইয়ে র না জেনে ভিরেচি পালান ই ম।হীয়া গো] 

৩২ দুর্লভসার 

লোচনদাস 

পুঁথিসংখ্যা ১৪৭২ ; পত্র ২৮: খণ্ডিত ; আকার ১৪%১৫৪%। 

[৭ক."'প্রথমে কহিল নাম এই তপধশ্নব আপনারে বেক্ত না করিব এই মন্ম। 

স্বহা সুষ্বাদয় লোক ইঙ্গিতে বুঝিব ইহা! বুলি বেক্ত করি না করিল তব। 

ন। বুঝিঞ। লোকবাহ্য তপশ্ঠ। আচরে ফলভোগলোভে দেহে নান ক্লেষ করে। 

দেহে ক্লেষ দ্রেই কত করি পরিশ্রম তৃষ্ধিঞ্া ন। তূঞ্জে এই তপন্য। বিসম। 

কৃষ্ণ সমগ্ন না দেহের স্বভাব কেমনে জলে নাদ্ি না ভিজএ কতেক জতোঁনে। 

ইহাঁর বড় তপস্তা আছএ কোন ছুঃখ বাহিরে আচরে তপ ন। বুঝিঞা লোক । 
এই ত কারনে ধর্ম টুটিঞ। সে জায় অধশ্ম বাঢ়এ প্রভূ বিশ্বীত হিয়ায়। 

তপ নামে ন! বুঝিল সে মুগধলে।কে জঙ্ঞধর্শ বুলি নাম কৈল ত্রেতাযুগে । 
জঙ্ঞ বলি বিধিকর্শ আছে বেদমতে অগ্রিমুখে দেবপৃজা করএ তাহাঁতে। 
অগ্নিতে জুলিলে যেন দেব পুজ৷ পায় এঁছন দেখিতে প্রভু সাদৃস্ত ৭ক] [৭খ দেখায়। 
আমি ষর্বধন প্রান আর যব মায়া আমার ভন কর নিয অঙ্গ দিএখ। 

নিষভাবে মোর পূজা কর মহীজজ্ঞ মায়ায় না ভূলিওয়ে জে হয় বিজ্ঞ। 
তত না বুঝিল কেহো প্রভূর অন্তর গুজ্ঞ করি বেদ মাগে ত্রবেদ ততপর। 
প্রভূ ধর্ম সংস্থর্গ্লনা করে নিজ মনে অধন্ম বাঁটএ লোক আপনার গুনে । 

টুটিল দুই পোয়া ধর্ম বাঁ এ অধর্মা ধন্মীধন্ম যম ভেল সমান বিক্রম। 
প্রভুর হিদএ ভেল করুনা বিষেষে ছ্বাপরে পরিশ্য্যাপর্শ কৈল অবশেষে । 
কষ আরাধন এই পরিশ্চর্য্যা নাম হন্ত্রীয় সুশ্রঘ! করে যেবকের কাম। 
বেকেত করিয়া প্রভু কৈল হেন ধর্ম ততু না বুঝিল কেহে। মহাপ্রভুর মর্ম । 

কৃষ্ণের আরাঁধন করে আপনার তরে পুজ| করি বর মাঙ্গে ভোগ ভূপ্রিবারে। 



পুথি-পরিচয় ৮৯ 

ফল মূল যল দেই বেদের বিধানে দেহে ক্লেশ দেই করে ঈশ্বরে ধেয়ানে । 
ষেব। করে পুন বোলে নাহিক ছুঃখ সোক পুজাষেশে বর মাজে আপনার ভোগ । 
এই মতে না বুঝিতে গেল তিন যুগ অধর্মে বাঁচল ধর্ম স্দ্রীন আতি সুক্ষঃ। 
তিন যুগে গেল মাত্র একা আছে কলি লোক বুঝাবারে প্রস্থ ভিগেল বিকলি। 

করূন। বাঁঢ়ল হিয়। পর্বতআকার প্রথম ষেন্ধায় কৈল কলি অবতার । 
যত নিষজন সর্ব একত্র করিঞ্া আপনে বৈষ্ণব হৈঞা৷ উভারএ দয় । 

নিজ নামে আঁরোপ্রিঞ। নিজ সর্বব ষক্তী নিজ সংকীর্তনে ধন্দম আরোপিএন ভক্ভতী। 

আপুনি আপন নাম আর ভক্তি প্রেম আপুনি আচরে যেন বস্তভেদ হেম। 

লোক নিস্তারিতে প্রতৃর এতেক জ্র্তন ঈশ্বর হোইঞ বুলে যেন অকিঞ্চন। 
না৷ ভজিলে প্রেম জাচ্ছে নাহি; আত্ম পর সর্ব পর প্রেমভক্তি ভক্তীর ভিতর । 

সভাকারে হেন ভক্তি দেই অবিরোধে ততূ না বুঝিল কেহে৷ এ বড় প্রমাদে। 

সিব স্থুক নারদ বিরিঞ্কী প্রহ্লাদ ভক্তি না পাঞা তাঁর। হ্িদএ বিসাদ। 

হেন ভক্তি প্রসাঁবিল ন। বুঝিল কেহে। ঘুসিতে রহিল বে দান দুখ এহো। 

কির্তনবিগ্রহরস বিগ্রহ গোসাঞ্ীী সভে বি ৭খ]৮ক লসএ এ মরম জানে নাঁঞী । 

বৈষ্ণবপ্রসাদ্দ কিৎস্থ যেয়ালএ প্রকাস প্রানের ঠাকুর মোর নরহবিদাষ। 

তার পদ পরসাদে এ পথ প্রতিয়াস গৌরগুন কহিবারে করে! হিয়ায় আস । 
মুরারি গুপ্তরে জান] প্রভুর অন্তরিন সকল জানএ সেই ভক্ত পরবিন। 

লোক নিস্তারিতে কৈল গৌবাঞঙ্চচবিত্র তাহার প্রষাঁদে হৈল ঘগত পবিভ্র। 
শ্লোক শ্লোক সঙ্গে কৈল গৌরগুন কবির্ভ তাহার প্রসাদে মোর পরসন্ন চিত্ত । 
পাচালি প্রবন্ধে আমি রচিল এখন দোঁস না দেখিও কেহে। মুয়াতি অধম। 
যুধিকারি নহি তভু করিহে সাহস বৈষ্ণবকরূনা দেখি এই বড় ভবষ। 

সত্রথণ্ড আদিকথ। অপূর্ব ব্রহ্ষাণ্ডে জন্মাদি রহস্তকথ! কহিল মর্ধ্বখণ্ডে। 
কহিল সন্তাঁষখণ্ডঃ করুনার ঘর সেষখণ্ডকথা। এই তিন খণ্ডের পর । 

চারিখণ্ড পোথ। হৈল বৈষ্ণব কৃপায় সমাধান করিতে ব্যথা লাগএ হিয়ায়। 
গৌরগুন পোথ। এই অস্বতের সমুদ্র কহিতে ন৷ পারে ততুঃ প্রজাপতি রদ্র। 
য্ামি কি কহিব গুন কি জানি কতেক বৈষ্বের কপাবলে কহিএ এতেক। 

চারিখণ্ড পুথি সায় কথা কহিল প্রকাষ বৈস্যকুলে জন্ম মোর কোগ্রাম নিবাস। 

মাত৷ সতি স্থদ্ধমতি সদাঁনন্দী নাম জাহাঁর উদরে জন্মি করি কৃষ্ণকাম। 

কমলাকর নাষে পিত। জন্ম(তা জাহার প্রসাদ্ে কহি স্থনি গৌরগুনগাঁথা। 
সংশারে ঘনম দিল এই পিতামাতা নরহরিদাষ মোর বিষুভক্কিদাতা। 

৯২ 



৯১৩ পুথি-পরিচয় 

তাহা প্রসাদে ষে স্থনিল পরকাঁষ আনন্দে গাইল গুন ভ্রলোঁচন দাষ ॥ 

মাতামহোকুল মোর কহে স্থুন কথা মোর অতি প্রতীকুল অদ্ধাঅনকর্তী । 

মাতৃকুল পিতৃকুল বাষ এক গ্রামে ধন্য মাতামহসিঃ অভয়াদাসী নামে। 

মাতামহ নাম শ্রীপুরূসো- ৮ক] [৮খ তম গুপ্ত নানাতীর্থপৃত তেহে। তপন্তাতে তৃপ্ত । 
মাত্রীকুলে পিতৃকুলে আমি একমাত্র সহোদার] নাহি মোর মাতাঁমহোর পুত্র | 

জথ। জাই তথাই ছুল্লীল করে 'মোরে দুলীল লাঁগিএ। কেহে। পড়াবারে নাবে। 

মারিঞ ধরিএশ মোরে সিখাইল আখর নরহরিদাস মোর প্রানের ৬ন্বারো। 

ধন্য পুরূপোর্তমণ্তপ্তঃ চরিত্র তাহাঁর তাহার চরনে মোর কুটি নমস্বার। 

চৈতন্যচরিত্রকথার রষ সন্ধানে কহিল লোঁচনদাঁষ বুর্ধিব অন্ুমানে ॥ ...৮খ] 

৩৩ ভুর্লভসার 

লোচনদাস 

পৃ'খিসংখ্য। ১৪৮৭ ; পত্র ৩৪ + অথণ্ডিত , আঁকার ১৪? ৫%। 

[৫খ.. প্রথমে কহি সত্যে তপো। নামে ধম্ম আপনাকে ব্যক্ত না করিব এই মন্ম । 

সত্যে স্দ্ধি [বিজ্ঞ] লোক ইঙ্গিতে বুঝিবে ইহা বলি ব্যক্ত করি না কহিল তারে । 
ন। বুঝিঞ বাহা লোকে তপস্যা আচরে ফলভোঁগলোভে দেহে নানা ক্লেশ করে। 

দেহে ক্লেশ দেয় কেই করে পরিশ্রম ভূপ্জিঞ। ন। ভুগ্জে সেই তপস্তা৷ বিসম । 

কষে সমর্পণ। দেহে স্বভাব কেমনে জলে নামি না ভিজয়ে নেক যতনে । 
ইহা বড় তপন্যা আছয়ে কোন ছুখ বাহিরে আঁচরে সব না বুঝয়ে লোক । 

এই ত কারণে ধশ্ম টুটিঞ্া৷ সে জায় অধশ্ম বাঢয়ে প্রভূ বিশ্মিত হিয়াঁয়। 
তপ নামে না বুঝিল সেই মুঢ়ুলোকে ষযজ্বধন্ম বলি নাম কৈল ভ্রেতাযুগে । 
জঙ্ঞজ বলি বিধিকম্ম আছে বেদমতে অগ্রিমুখে দেবপুজা করিএ তাহাতে । 

অগ্নিতে আহুতি জেন দেব পুজ। পায় এছন করিতে প্রভূ সাদৃষ দেখাঁয়। 
আমি সর্বজনপ্রাণ আর সব মায়া আমার ভজন। কর নিজ অঙ্গ (দি । 

নিজভাবে মোর পুূজ। কর মহাঁজজ্ঞ মায়ায়ে না ভূলিহ জে জন হএ বীজ্ঞ। 
তভূ্ না বুঝিল কেহে। প্রভূর অন্তর ৫খ] [৬ক যজ্ঞ করি বর মাঁগে অরবেদততৎ্পর । 

প্রভূ ধশ্ম সংস্থাপন করে নিজ মোনে অধশ্ম বাঁঢ়ায়ে লোক আপনার গুণে। 

টুটিল ছু পোয়া ধশ্ম বাঢ়ে অধরম ধর্মাধন্ম সম ভেল সমান বিক্রম । 
প্রভুর হৃদয়ে ভেল করুণ। বিশেষে পরিচর্ধ্যা ধর্ম ৫কল দ্বাপরের সেসে। 



পুথি-পরিচয় ৯১ 

কুষ্ণ আরাধন এই পরিচধ্যা নাম ইন্দ্রিয় স্শ্রস। করে সেবকের কাম। 

বেক্ত করিঞ। প্রভু কহিল এই ধন্ম তত না বুঝিল কেহে। মহাপ্রভুর মর্ম । 

কৃষ্ণ আরাঁধন। করে আপনাঁর তরে পুজ। করি বর মাগে ভোগ তূঞ্জিবারে। 

ফল মুল জল দেই বেদের বিধান দেহে ক্লেশ দেই করে ঈশ্বর ধেয়ান। 
সেব। করে পুন বলে নহি ছুখ স্থখ পুজা করি বর মাঁগে আপনার ভোগ । 

এইমতে ন। বুঝিতে গেল তিন যুগ অধন্ম বাঁট়িল ধর্ম ক্ষিণ অতি সুক্স। 
তিন যুগ গেল মাত্র আছে এক কলি লোক বুঝাঁবে প্রভু ভৈগেল বিকলি। 
করুণ] বাড়ল হিআ। পর্বত আকার প্রথম সন্ধ্যাতে কলীর কৈল অবতার । 

নিজ সর্ধ পারিসদ সংহতি করিয়। আপনে বৈষুণববেসে উভারয়ে দয়া । 

নিজ ন।মে আরোপিয়। নিজ সব সক্তি নিজ সংকীর্তনধন্দ আর প্রেমভক্তি । 

আপুনি আপন নাম আঁর ভক্তি রতন আপনে আচরে প্রভূ নিঞা ভক্তগণ। 

লোক নিস্তারিতে প্রভুর এতেক জতন ঈশ্বর হইঞ| বুলে জেন অকিঞ্চন। 
ন। ভজিতে প্রেম জাতে নাহি আত্ম পর সর্বোপড়ি প্রেমভক্তি ভক্তির ভিতর । 

সভাকারে হেন তক্তি দেই অবিরোধে ৬ক] [৬খ তু ন। বুঝিল কেহো এ বড় প্রামাদে। 
সিব সক নারদ বিরিঞ্ি প্রহলাদ জে ভক্তি পাঁইআ। তার হৃদয়ে আহল।দ। 
হেন ভক্তি প্রকাগিল ন! বুঝিল কেহে! ঘুসিতে রহিল রে দারুন ছুঃখ য়েহো। 

কীর্তনবিগ্রহরস বিগ্রহ গেস্ট সভে বিলসএ সে মরম জানি নাঁঞ্ি। 

বৈষ্ণবপ্রসাদে কিছু জে জানি প্রকাঁস প্রাণের ঠাকুর মোর নরহরিাস। 

তাহাঁর পদ পরসাদে প্রতিআসে আস গৌরগুণ কহিবারে করো৷ অভিলাঁসে। 
মুরারি গুপত বেবা' প্রভুর অন্তরীন সকল জানয়ে সেই ভক্ত পরবীন। 
লোঁক নিস্তারিতে কৈল গৌবাঙ্গচরিত্র তাহার প্রসাঁদে হৈল জগত পবিভ্র। 
স্পোকছন্দে গৌরগুন করিল কবিত্ত তাহার প্রসাদে মোর পরসন্ন চিত্ত। 

পাচালি প্রবন্ধে আমি রচিল এখন দোষ ন। দেখিয় কেহে। মে! অতি অধম। 

অধিকারি নহি তত্ত করিল সাহস বৈষ্ণবকরুণ। দেখি এই ত ভরস। 

সুত্রথণ্ডে আদিকথ। অপূর্ব ব্রন্ধাণ্ডে জন্মীদিরহস্তকথ। কহিল মধ্যখণ্ডে। 
সন্তাসথগুকথ। কহিল করণার ঘর সেসখণ্ডে কথা এই তিন খণ্ডের পর । 

চারিখণ্ড পোঁথ। হৈল বৈষ্বকপায় সমাধান দিতে ব্যথ। লাগএ হিহায়। 

গৌরগুণগাঁথ! এই অম্তসমুদ্র কহিতে ন৷ পারে ওর প্রজাপতি রন্্র। 
আমি কি কহিব গুন কি জানি কতেক বৈষ্ণবের কৃপ। বলে কহিএ জতেক । 
চারি খণ্ড পোথ। সায় করিল প্রকাস বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কোঃগ্রাম নিবাঁস। 



৯২ পু'থি-পরিচয় 

মাতা সতি স্ুদ্ধমতি সদানন্দি না৷ ৬খ][৭কম জাহাঁর উদরে জন্মি করি কষ্চকাম। 
কমলাকরদাস নাম পীতা৷ জন্মদ্দাত৷ জাহার প্রসাদে স্থনি গৌরগুণগাথ| । 
সংসারে জন্ম দিল এই পিত। মাতা৷ মাতামহকুলের মে। কহে। কিছু কথা । 
মাতৃকুল পিতৃকুল বৈস্তে এক গ্রামে ধন্ত মাতামহি সে অভয়াদাসি নামে । 
মাতামহ মোর শ্রীপুরুষোত্তম গ্রপ্ত নাঁন। তীর্থ কৈল তেহো। তপস্যা এ তৃপ্ত । 
মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি একমাত্র সহোদর নাহি নাহি মাতামহের পুত্র 

জথ। জাই তথাই ছুন্দিল করি মোরে ছুন্দিল লাগিঞ কেহে] পড়াঁবারে নারে। 

মারিঞা ধরিঞা| মোরে সিখ|ইল অক্ষর ধন্য পুরুষে ত্মগ্তপ্ত চরিত্র স্থন্দর | 

তাহার চরনে মৌঞ্চি করে৷ নমস্কার চৈতন্তচন্দ্র তত্পর প্রসাদ তাহার । 
মাতৃকুল পিতৃকুলের কহিলু' মে৷ কথ। শ্রীনরহরিদাস মোর বিষুভক্তিদাত|। 
তাহার প্রসাদ্ধে জে যুনিল প্রকাঁদ আনন্দে গাইল গুন ত্রলোচনদাস ॥:*" 

পুষ্পিকা, 

[৩৪খ সন ১১৩৭ সাল শকাব। ১৬৫২ মাহ মাঘ নাঁগাদি ২৮ রোজ শ্রীছুল ভসার 

গ্রন্থ সমাপ্তঃ| শ্রীকালীচরণ দেবশম্বণঃ এবং শ্রীমন্তচরণ দেবশশ্শশ এই দুজনাঁতে 
পুস্তক সমাপ্ত করিলেন অনেক প্রয়াসে গ্রন্থ সমাপ্ত হইল। শ্রীরাখাঁলদীস বৈরাগী ঠাকুর 

ধন্মপূর নিবাসী তাহার পুত্রের কারণ গ্রন্থ হইল শ্রীধন্মদাঁস মগ্ডলম শ্রীতাগবত সমাপ্ত 
২৯ মকর ॥ বুধবার ২॥ আড়াই প্রহরের কালে গ্রন্থ পুর্ন“ হইল শ্রীবিগ্ভাদিগ ওর কবীত্ত 
পড়িতেছিল! তাহার সাক্ষী শ্রীনারায়ণ সরকার এবং শ্রীসিতাঁম মণ্ডল তামাক 

তয়ার কারণ পত্রে কর্ণে লেখিব ॥ শ্রীবৈষ্ভনাথ অরাঙ্গ। ধৃতি পরা ॥ শ্রীনিধিরাম 
মণ্ডল তামাকু ভক্ষন করেন ॥ ৩৪খ)] 

৩৪ দেবীর শঙ্পর। 
* কৃত্তিবাস 

পু'থিসংখ্যা ১৩৭২; পত্র ২: থণ্ডিত; আকার ১৩২৮৮ ৫%। 

[ক -.. ছিল যুইয়া সপ্রেতে কহিল মাঁত। সিয়রে বসিয়া। 
কতেো৷ নিজ্রা। জাঁহ বাছ। হৈয়া অচেতন কাঞ্চন! ছাঁড়িয়। [আল্যা] তোমার কারন। 
তোমারে প্রসন্ন আমি হৈলাম ভদ্রকালি মোর পুজা কর বাছা দ্িয়৷ নরবলি। 
এতেক ধুনিয়া রাজা তুলিলেন [গায় দেখিল পিয়রে বসি জগতের মা। 

করজোড় করি রাজ করে কিতাঞ্জলি রাজা বলে নিত্যা কোথ। পাব নার]বলি। 
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তুমি ভগবতি জদি দেহ প্রান দান আপনার পুত্র, কাটি দিব বলিদান। 
এতেক স্থুনিয়। দেবি বলেন বচনে [তাব পুত্র, বলিদান লইবে কেমনে । 

ইসত হাসিয়। বলে দেবি কাতিয়নি খুন বাছ। পুজার নিঅমকথ। বলি। 

সমস্ত বৈসাখ] গ্রামে হলিন্্া ন। বাটি সমস্ত বৈপাখ গ্রামের অল্নে নাহি দিবে কাটি। 

সমস্ত বৈসাখ গ্রামে বিত্তনি লাক্ষিবারে... 
সমত্ত বৈসাখ গ্রামে না] বহিবে হাল সক্রান্তি দ্িবসেতে পুজিবে চিরকাল । 

এতেক ষুনিঞা রাজ! উলসিত প্রান ছাঁগ মেন মহিস কাটিয়া দিল দান। 

[নান।] উপহারে দিল দেবি বিদ্ভামানে আপনার পুত্র, কাটি দিল বলিদানে । 
সাত দিন পুজিল রাঁজ! দিয়। সাত বালা ২ক] [ ২খ [অবসে]সে খিরগ্রামে 

কর্য। দিল পাঁল1। 

সকল গ্রামের পাল নিবড়িয়া গেল পুজাঁরি ব্রাঙ্ষনের পালা নিকট হুইল । 

এক পুত্র, বিনে মোর [আর] পুত, নাই কি দিয়! করিব পুজা য়ভয়ার ঠাঞ্রি। 

প্রাণ রক্ষ! নাঞ্জি পাই খিরগ্রামে রয়্যা স্ত্রী পুত্র, লইয়া ছ্বিজ জায় [পা?লাইয়।। 
গম্ভের। বসিয়। দেখে জগতের মায়-.. 

মোর ভয়ে ছু্ট দিজ জায় পালাইয়। ব্রাহ্মনির বেসে পথ আগুলিল গিয়া । 
এত রাত্রে ছুষ্ট দিজ তুমি জাহ কোঁথ। বুঝিয়। পালাইয়। জায় খেয়্যা মোর মাত। | 
ব্রাঙ্মনি বলেন জে কহিতে ভয় বাসি জোগর্ধা নামেতে রাজ। আনাছে রাক্ষসি । 

আপনার পুত্র কাটি দেবিপুজ। কৈল অবসেস খিরগ্রামের পাঁল। কর্য। দিল। 

সকল গ্রামের পাল। নিবড়িয়া গেল অভাগ্যা ব্রাহ্মনের পালা প্রভাতে হইল। 

প্রানরক্ষা নাই পাই খিরগ্রামে রয্ন্যা শ্রী পুত্র লইয়৷ আমি জাই পালাইয়া। 

এতেক যুনিয়। বলে দেবি কাত্তিয়নি ব্রাহ্মনির রূপেতে হৈল মহিসমদ্দিনি । 
বাম দিগে কাত্তিক দক্ষিনে গনপতি ছুই পাসে সোভ] করেন লক্ষি স্বরস্বতি। 

সিংহপিষ্টে মহামায়া ২খ] [৩ক দসতুজারূপে ষুলহস্তে বধে জেন অধুরের বুকে । 

সর্বাঙ্গে লোটায় দ্িজ করিল প্রনাম সহস্তে আমার মুও্ড লোহ] বলিদান। 

এতেক ফুনিয়। তবে দেবি মহেস্ববি ষুন বাছ! আমি ব্র্ষহত্ত্যা। নাঞ্চি করি। 

আজি হৈতে দেসে দেসে নর জে আসিবে বস্তার আস্তর তারে বলিদান দিবে । 

এতেক ষুনিয়া মাতা চলিলেন ঘরে বসিলেন মহামায়া আপন মন্দিরে । 

একদিন মহামায়! ধামাসের কুলে স্থান করি বসিলেন বটবিক্ষতলে । 

অঙ্গ মাজন। করেন দেবি মহেম্বরি হেনকালে সংঙ্খ লয়্যা আইল সাথারি। 
দেবি বলে সাখারি গে। তোমারে নিবেদি মাথায় পসাঁর। দেখি উথে তোমার কি। 
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সাথারি বলেন মাত। কহি বাঁরে বারে সঙ্ঘ লয়্যা জাই আমি নগর ভিতরে। 
দেঁবি বলে ছুই বাহু দংঙ্খ পরি আমি সংখ্খের উচিত মুল্য! কহ দেখি তুমি। 

সংঙ্খের উচিত মূল্যা পাচ তঙ্ক! হয় ছুই বাহু সং আম! পরাইতে হয়। 
সাখারি বলেন মাঁত। বস্তা আছ এক। কেমনে পরাব সংঙ্থ করি আমি সংঙ্খ!। 

এতেক যু ৩ক] [৩খ নিঞ| মাত। মন্দ মন্দ হাসে আপনার পরিচয় সাখারির পাঁসে। 

ষুন রে সাখারি আঁমি তোরে নিবেদি পুঞজারি ব্রা্ষন জিনি আমি তার ঝি। 
গম্ভিরাতে কোলগ্গাঁতে পাঁচ তঙ্কা লয় দুই বাহু সংঙ্খ আমার পরাইতে হয়। 

এতেক যুনিএ। বেন্। হাঁথ নিল মাঁথে একদৃষ্টে মায়ের প্রানে লাগিল চাঁহিতে। 
একদৃষ্টে বন্সিক মায়ের প্রানে চায় মায়ের হস্তে পদ্য দেখিবাঁরে পায়। 

সাখারি বলেন মাত। করি গো বিনয় কপট ছাঁড়িয়! মাতা দে গে৷ পরিচয় । 
ব্রদ্ষবংসে জম্ম মোর নাম ভগবতি ছুই পুত্র আমার কাত্তিক গনপতি। 

ছুই পুত্র লয়্যা আমি থাঁকি বাঁপঘরে দারিদ্র আমার স্বামি অন্ন দিতে নারে। 
[মাহাঁমায়ার মীয়। বেনে না পাঁরে বুঝিতে তৈল হলিদ্র! দিয়। সংঙ্খ লাগিল পরাইতে। 
সংঙ্থ পরাইয়। বেনে করিল পয়ান দিজের বাড়িতে গিয়। দিল দার]সন। 

কিব| কর দ্বিজবর ঘরেতে বসিয়। তোমার কন্তাকে আইন সংঙ্ঘ পরাইয়। | ৩খ)... 

৩ দেবীর শঙ্বপর। 

কৃত্তিবাস 

পুঁধিসংখ্যা। ১৩৭৩ $ পত্র ১$ খণ্ডিত, আকীর ৯২” « ৩২%। 

দ্বিজ বলে যুন বাঁপু কহি তব ঠাঞ্জি সভে এক পুত্র মৌর কন্ত। আব নাঞ্চি। 
বেনে বলে দ্বিজবর কহি তোমার কাছে." 

' গন্তিরার নামখানি জানিল নিস্ছায় মা পরেন সংঙ্থ মোর আর কেহ নয়। 
ঘরে হইতে পাচ তঙ্কা আনিল তখন বেনেরে বিদাঁয় [করি] করিল গমন । 
গম্ভিরাতে হইতে দ্বিজ করিল গমন কেমন সংঙ্খ পরাঁচ মা! দেখিব এখন । 
এতেক যুনিয়৷ মাত! দেবি কাত্ময়নি অল্প কড়ির সংঙ্খ পিত। পরিআছি [আমি] । 
কিত্তিবাস বলে জত জোগদ্ধীর মায়া কর গে৷ কালিক! দেবি নাএকের দয়] ॥ 

ইতি রনে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভূম তিন পোহর বেল। সার মোদ্ধে পহলানপুর 
পরগণে সমরসাঁহি সন ১২৪৬ সাল ॥ শ্রীরামধন দেবসন্মাঃ--শ্রীসোনাতন কু 
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৩৬ * দেহতম্ত্ 

অজ্ঞাত 

পুথিসংখ্য। ১১৬৪ ; পত্র ১২ খণ্ডিত; আকার ১৩২৮৮ ৩?। 

'**রিতু [ছুর্গী] ষুধ্য সোড়স ...দিনে গ্রহ লিঙ্গ নাভি বক্ষ কণ গুরস্থাঁনে। 
অধে কুগুলিনী আদি উর্ধে সদাঁসিবে ষুসন্স। নাঁড়িতে গাঁথা কহিল সংক্ষেপে ॥৩৭১॥ 

[ধাম্ম ব্রহ্ম [রূপী এসই সহশ্রদলে বৈসে ষুক্লবন্মে আত্মাবূপে আনন্দে বিলসে। 

বাহত্তরি সহশ্র নাড়ির নিরমাঁন তার মধ্যে দম নাড়ি জানিবে প্রধান [॥৩৭২।] 

[ইঙ্গল|] পিঙ্গল! আর যুসন্মন। সঙ্গে বৈসে দস ঘারে মন প্রান সঞ্চরে বাতাসে । 
প্রানের সঞ্চার দেহে হয়ে পঞ্চ মাসে অধমুখে দস মাঁস উদরেতে বসে ॥৩৭৩| 

জ]ননি ভোজনরস নাঁড়িতে সঞ্চরে সেই রসে জিয়ে ছুঃখ সমুদ্র জঠরে। 
সত সত জন্মের কথ] পড়ে নিজ মনে যুগসম এক পল আপনাকে জানে [॥৩৭৪। 

জতেক জন্ত্রনা আছে জগত মাঁঝাঁর গর্তবাঁস অধিক জন্ত্রন৷ নাহি আর। 
গর্তেথাকি নান। ছুঃখ উপভোগ করে মনে আর্তনাদ করে পলে পলে মরে ॥৩৭৫॥ 

ভূমিগত হয়ে দস মাঁসের অন্তরে সংসার দেখিলে ছুঃখ সকল পাঁসরে । 

তবে মহামায়া জিবচিত আবরিঞা উনবিংস অংসে দেই অঙ্গ বিভূঞ্ভিঞা ॥৩৭৬॥ 
কটু কস। তিক্ত রস ক্ষার [আমন জোগে জিতবা বদ্ধ করি রহে সট আয্ন ভোগে । 
অদৃষ্ট ুদৃষ্ট করে নয়ণ চঞ্চল যুদ্রান কুত্রীনে করে নাসিকা বিকলে ॥৩৭৭॥ 

তিরস্কার পুরস্কারে শ্রবন নিপাতে ষুপরসে কুপরসে চম্মক আঘাতে । 

রতিষুখে ছুঃখ করে লিঙ্গের তাড়ন কফ বাত পিত্তে করে কণ্ঠ আবরন ॥৩৭৮। 

সঙ্গধন্মে বুদ্ধি জন্মে সঙ্গি ধন্ম করে বেদে জে কহিল তাহা কিছুই না ধরে। 
লোভহেতু পতঙ্গ প্রদ্দিপে ছাড়ে প্রান সাবকির মোহে পক্ষ পাসে নহে ত্রান ॥৩৭৯॥ 

কামজোগে মত্ত হন্তি বন্দি কারাগারে কৌঁপহেতু চণ্ড সিংহ কুপে পসি মরে। 
অহঙ্কারে নিঙ্জল কুলে পৈসে মিন হিংসাঁয়ে কুঃকুর যুদ্ধ করে বাজিদিন ॥৩৮০| 

সকল অনর্থ কাল বসতি জীবসঙ্গ নিত্যব্ূপি করে নান। রসের তরঙ্গ । 
জিবের স্বরিরে লিখি এই রাধ্যখণ্ড মন নামে রাজা তাথে চঞ্চল প্রচণ্ড ৩৮১॥ 

রার্ষে; থাকে করে নাঁন। দোঁসের সঞ্চার কোন কার্ধ্য সাধিতে অসাধ্য নাহি তার। 

সর্ধস্থানে গতি করে নৃপতি অদ্ভূত অহঙ্কার বিনয় তাহার ছুই পুত্র ॥৩৮২। 
জেষ্ঠ পুত্র অহঙ্কার [স]কল তরঙ্গি লোভ মোহ কাম ক্রোধ মদ তার সঙ্গি । 

কনিষ্ঠ বিনয় নামে অবল কুমার ধের্ধ্য দয় ক্ষেম! সাস্তি সংহতি তাহার ॥৩৮৩| 
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[মা]তৃভূমি লইতে দৌহাঁর অভিলাঁদ নিত্যরূপ করে ফ্রোহে বিবাদ প্রকাঁস। 
কেহে কাঁরো৷ বস নহে অন্টোন্তে কন্দলে পিতার ছুল্পভ কেহে। কাকো [বলে] ॥৩৮৪॥ 

[ছু]ই সহোঁদরে যুদ্ধ করে ছুই গনে সেনাপতি সেনাপতি যুঝে জনে জনে । 
অহঙ্কার সৈন্য লোভ পরম সরল তাহার সংহতি নিত্য ত্যাগের [কন্দল 1৩৮৫1 

সে]হ মঙ্ধে বৈরাগ্যের সঘন বিবাদ কামে ধর্মে হিংসারসে নাহি অবসাদ । 

সান্তিগনে সতত আঘাতে মহাক্রোধ হিংসা সমতাঁয়ে করে পরম বিরোধ ॥৩৮৬।.* 

৩* ধম মল 

( জাগরণ-পাঁল। ) 

রূপরাম 

পুিসংখ্যা ১৪৪৬, পত্র ৫৯; খণ্ডিত. আকার ১৪৮ ৫%। 

[ ১খ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥ শ্রীজাগরন লিক্ষতে ॥ 

হাঁকণ্ডে'"" 

-**সের দেখ রঙ্গ এক ঠাই ঘর করে নকুল ভূজঙ্গ। 

সাছু'লের কোলে বশ্ত। ঘুমায় কেনরি হরি হরি কৌতুকে হরির্য করে কেলি। 
রাঁআটি পাথরে বান্ধা হাকগ্ডের ঘাট সদাই পশ্চিম দিগে কিন্নরে করে নাট । 
অধুর উর্তর ঘাটে দিব করে পুজা নিপাতকবজন্ৃত বলবন্ত বাজ । 

দক্ষিনে দিয়া গুরূ জলে জাঙ্গাল সিংহ ডাকে সমুখে সার্ধল অগ্নিসাল। 

কত দিনে পশ্চিমউদয় দিবেন নিরঞ্জন কত দিনে [দু]র হবেক মাঁএর বন্ধন । 
কোঁন রূপে মান। দিবেন করতার জননির কত দিনে হইবেক উর্ার। 

বিধাত। সঙ্গব জার য়স্ত নাহি পায় কলিজুপে সে জন! কি গুনে বর পায়। 
কান্দিতে কান্দিতে মুছে নআনের লো কোলে নিল সামূলা যামিনী বনোপে।। 
কেনে কান্দ লাঁউসেনে পরান বাঁপধন দস দিনে মানায়ই দেব নিরগুন। 
আগের আমিনি আমি তোমার নিঅড়ে সাত জনমের কথ! মোঁর মনে পড়ে । 

যব, মনি বর দিল য়ামি জাভিন্মর1 প্রমান করিতে পারি গগনের তারা।]। 
কুস্তেত মুদিতে পারি সমুদ্রের জল বন হতে লখি গুন দেবতার বল। 

মনে হর্মিত হচ্ষ্য। পুজায় দেহ মতি অন্তরে সাহস করে ষয়নার পতি। 

বলে ধর্মপুজা য়াঁর মুক্ষবর কোনখানে চিত্তলেখ। সন্তাঁসি রহি চারিপানে । 

ইছারন! হাঁড়িকে দেহ পান ফুল স্থল কর্য! দেখ নদি হাকণ্ডের কুল। 
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সাঙ্গের প্রধান বাইতি আর ইছারনা! আজ্ঞ। কর ঘাটেরে ঘুচাঞ দেক পানা । 
দেহাঁর! নিকটে ১খ] [২ক দেখ [বান্দিবেক] জগতি আনন্দে করিব পূজ! ধর্ম গুননিধি। 
এত ষুনি লাউসেনে হইল! সাবধান ইছারনা হাড়িকে ডাকিল বির্্যমান। 
যুন ইছারনা হাড়ি তুমি ধর্মভাই তুমি মন দিলে আমি সেবিব গোসাইঞ্রিঃ। 
ধর্মের মায়া বুঝনে নাহি জাএ মোউরভট্ট বন্দিঞ্ে ধর্মের দাঁসে গাঁএ॥ 

যুন ভাই ইছারনা ঘাটের ঘুচায় পানা পুজার করিঞ্ে দেহ স্থল 
অর্জন ধরিএ। দিজে তুমী মুর্সরসিজে তুমি কোর হবে পক্ষাবল। 
পুরান দেহারাঁর কাছে ইসত কানন আছে এইখানে পুজিব মায়াধর 

আগ হঞ লেহ পান কিবা মনে কর আন জাগ]তি বাদিবেন মনহর। 

লাউসেনে আজ্ঞা! দিল হাঁড়ি জোরহাঁত নিল পাঁন ফুল বাঁদিল মাথা এ 

হাঁকগড নদির তিরে বন কাটে ধিরে ধিরে লতা পাতা টানিঞা৷ ফেলাঁএ। 

কাঁটিল। বেতবোৌন ধিরতি বাঁসকবনে ঝাঁউ সব! বাম সিজু সাই 
কেন! হাঁজি টিটাঁঞঙ্গ একড়া তাঁকড়া। সাঙ্গ বিছ।তি আকন্দ আর চাই । 

বানেশ্বর কাটি নিমি কালকোসন্দ। বৌল সিমি তেতলি আমড়া'*' 

[১৩ক'"*সরস্তা। ভাত খাই মোপ্র হর্ন মানা পাসাঁনে লেখির্লা লাউসেনের ঘুসন!। 
রাজার হুকুম লড়ে রাঞ্জের আপদ্দ পশ্চিমউদঅ হর্লে খাআইব মদ । 

[২৬খ বাঁম আখি নাঁচে কেন দক্ষিন নআন রনে জাত্যে নারি আমি জান বড় ধন। 

লখ্যা বোলে য়ারে বেটা তোঞ্ি নাঞ্ মনি হেন ছাঁর কথা মোঁখে কেনে বারি কলি। 

এতকাঁল পালন করিলম তোকে সোঁসে কৌসল্যানন্দন রাম ঘোসে সর্বলোকে । 
বোনে পাঠাইল রামে রাজ দসরথ পুত্র হঞ| পিতার রাখিল ধর্মপথ। 
বাপের পালিতে সর্ভ রাম গেল৷ বোন কিন্তিবাঁস ঠাকুর রচিল রামাঅন। 

তুমি বল হাথ্যার ধরিতে আমি নারি মাঁএর বচন কাঁট এই তাপে মরি। 
এমন সময়ে বল গায় আস্তে জর দুর রে গোঁলামের বেট। গাধার জায়র। 
মায়ের বচন সাখার রনে হল্য রিস সাখা বলে মরমে বাজিল কাঁলবিস। 

রনে জাব সাজ্যা জগতে রহ জন জত কিছু দেখি স্থনি সব দিন৷ দস। 

আজি মরি কালি কিবা এক [কাল্প বই জন্মিলে মরন আছে এড়াবার নোই। 

তবে কেনে থাঁকিব মাঁএর বচন সঞ্যা পাগ্ডব যুঝিল রনে কোন [বল) পাঞ্য।। 

১৩ 
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তবে কেনে পসহিব মাএর বচন তড়বড়ি ভোমের বেট! করিছে সাঁজন। 

সাজন করিছে বির বাপের আড়তি কোপাটের খিল ভাঙ্গে বাম পায়ের লাখি। 
হাথিআর বাছিল চোখ চোখ বাঁন মাথার উপরে বান্ধে সাতবেড়া পাগ। 
দৌসোর পটুক। বাদ্ধে মালদমু খাসা ২৬খ] *** 

[ ৫৩ক'*ধর্দপুজা কর বাপু ধন্মে দেহ মোন তবেয়াস্তা উদয় দিবেন নিরপরন। 
লাউসেন বলেন মাঁসি কিছু নহে সাচা তৌমার বচন জত সব হর্লা মিছ|। 

যাপনি কহিঞাছিলে ময়ন! য়।লয় ৫৩ক] [৫৩খ সাত দিনে দিব গিঞা পশ্চিমউদয় | 
এ কথ! বিফল হর্ন আর কথা! কি তোমি বড় ভাগ গবতি বিরসেনের ঝবি। 
সামুলা বলেন বাপু বাকি য়াছে পুজা তবে য়ীস্তা। দেখা দিবে সেই ধশ্মরাজা | 
আপন] কাটিঞ। জদি দেহ তার পায় তবে পিতামহ সহিত য়াসিবে ধন্মরায়। 

' লাউসেন বলে তবে কোন পুজ! বাকি এত দিন কাহার নিয়মে মতে থাকি। 

কোন পুজ! ়বসেস বলহ বচন এত ষুনি সাঁমুলা বলেন বিচক্ষন। 

আঘ্ঘপুজা বিধান কোমল ফুল চাই না জানিঞা এত দিন মিছ! ছুখ পাই। 
কমিত বসিত বড় চন্দন কুমকুম ধম্মপুজা কর বাপু কোমল কুহ্ম। 

এত সনি লাউসেন লাজে হেষ্ট মাথ| বলে! দেখি মাসি গো কোমল পাঁব কোথা । 

এ কথ! কহিথে জদ্দি ময়নামগ্ডলে লক্ষি ভাঁর কমল ফুটে কাঁলিন্দির জলে। 

তবে জদি ইঙ্গিত করিথে একবার য়ানিতে সকোতি ছিল তিন লক্ষ ভার। 

কোড়া কর্যা কমল য়ামার দেসে বয় সাঁমুল। বলেন বাপু সেহ ফুল নয়। 

কমলফুলের কথ শুন মোন দিঞকা আগ্যফুল কোমল কনক মনি পাঞা। 
সব্থে্ঘনি কোমল য়ভেদবন্প»' বলি ভেদবন্ন কমল জাহাঁতে নাহি কাঁলি। 

পরম কমল গাছে মোহাদেবের ঘরে দিতিয়! কোমল থাকে ৫৩থ][৫৪ক ক্রষেের মন্দিরে। 

ঝিতি]য়। কোমল য়াছে ষমুনার জলে পরিপুন্ কমল তম।এ সভে বলে। 
তোমি লাউসেন বট আদ্ঠের সেবক চোতুমুক [কমল বটে তোমার মন্তক | 

যুগতম্থ কলেবর কমলের লতা ছুই হাত বটে তোমার কমলের পাতা। 
তোমার চরন ছুটি কোর্মলের মূল তোমার মোস্তক বটে কোর্মলের ফুল। 
মাথা কাটি জদি রাখ তেকাঠার উপর তবে উদয়বর দিবেন মাঁয়াধর | 
এত হ্থনি বলে কিছু ময়নার বাজ আপন। কাটিঞ কেব! করে ধন্মপুজ।। 

লোকে বলে মাকে চাঞা মাঁসি বড় ধন এত দিনে জানিলাম মাসি তোমার জত মোন। 
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খণ্ডিত পু"থ্র শেষাংশ, 

উদয় দেখিতে আলণ সকল দেবতা! কলিধুগে পশ্চিমউদয় অসম্ভব কথা। 
কলরব দেবতা অস্থর মনিগন অবতার পরিপুন্ন দেখে নারায়ন । 

কেছো বন্তে জোগ সাধে কেছে। করে জপ জোগে অন্ুসিল কেহে। তরঙ্গ অলপ । 

জোগি জপ করে জলে তাম। তিল কুন কেহে! বলে উর্ধাবিব সতেক পুব্ধস। 

কেহো! বলে হাঁখণ্ডে উদয় কতখন জৌগহেতু বসিল জতেক জোগিগন। 
কানাকানি যুক্তি করে দেবত। সকল কেবা দিব পশ্চিমউদয় নিরমল । 

মর্যাঁছিল সাঁঙ্গজজাত দিল জিয়াইঞা নাঁচিতে লাগিল। সতে জয় জয় দিঞ] | 

দেবতা সমুখে কিছু বলেন গোসাঞ্ি সকল দেবত! দেখি স্জ্জ কেনে নাঞ্চি। 
এত স্থুনি বলেন বিধাতা জোড়হাথে নিবেদন করি গোঁস।ঞ্িণ তোমার সাধ্যাতে। 
পাতালভূবনে সুজ্জ আছে লোকাইঞ্া! পশ্চিমউ[দ]এ দিতে হবে ইহার লাগিঞা ৷ 

এত স্থুনি চিন্তা বড় দেবতাসোভায় আপনি ঠাকুর তখন নারদে বুঝায় । 

চল চল আপনি নারদ মুনিবর ডাক দিঞা আন [আগে] ঠাকুর দিবাকর । 
তোমায় হইতে হএ জেন পশ্চিমউদ্এ বাঁরমতি পরিপুন্ন্য কলিষযুগে র্এ। 

সরস... বলিবে গঙ্গাজল ঘরে ঘরে কলিযুগে পুজা সতদল । 

এত স্থনি নারদ বপিল গিঞ। রথে কৌতুকে [চলিল] মুনি পাতালের পথে। 
দস মুখে নারদ মহীমাগুন গায় খসিল বিক্ষের পাত! পাসান মিলায় । 

কৃষ্গুন গাইঞা চলিল তোঁপোঁধন স্থজ্জের মন্দিরে গিঞ। দিল দরসন। 

একার্কার অনেক দেখিল দেবাঁলয় ফল স্কুল বিকসিত কল্পতরূময় । 

সথজ্জের সমুখে মুনি দরসন দিল বিনয় বচনে বড় আনন্দ বাড়িল। 
নারদ বলেন হ্ুর্জ যুন মোন দিঞ্া উনকোটি দেবতা আছে তোর মুখ চাঁঞা। 
হাঁখণ্ড নোদির ঘাঁটে দেবতা নকল আপনি য়াছেন ধম্ম ভকতবশ্রল। 
তুমি দিবে পশ্রিমউদয় বার দণ্ড দেবতা সকল শ্রান করিব হাঁখণ্ড। 
তিন জনে উদয় কবিবে যন্তগিবি বলিতে বলিতে কত মিলাএ মাধুরি । 

আগুন সজলে জোড়া নিল ফ্রসিত বচন বলিতে স্জ্জ হল বিপরিত । 

অশ্রগিবি উদয় অনেক পাব দুখ বিসয় তেজিব গিএা দেবতাসমুখ । 
আজি হর্ত্যে আমার বিসএ নাহি কাজ বিসএ তেজিব গিঞ। দেবতাসমাঝ | 

পাছু [পাছু] চলিল নারদ মহাঁমুনি বচন বলিতে খসে জলস্ত আগুনি। 
হাখণ্ড নদির ঘাটে দরসন দিল দেবোত! সকল দেখ) বিসএ পাইল। 
.দেবোত। সকল স্তব করে জোড়করে জম ইন্দ্র পবন বর্ধন মহেহ্বরে। 

কুবের কমলাপতি কোমলআসন স্তব করে চরনকোমলে দেবগন ।**' 
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৩৮ ধম'মঙ্গল 

( দিগ বন্দন। ) 

রূপরাম 

পু থিসংখ্যা ১৪৪৭; পত্র ৮$ খণ্ডিত $ আকার ১৪৮১ ৫?। 

৭শ্রী্রী ঠাকুর গঘণস] সহায় ॥ অথ স্থাপনা আরম্ভ ॥ বন্দনা লিখ্যতে ॥ 

আদৌ গনেশ বন্দন! ॥ 
তুয়া পায়ে করি স্ততি বন্দে দেব গণপতি একদন্ত কুগ্তর কোমলে 
অতি মনোহর তণু জিনি প্রভাতের ভাম্থ পদ্মরুচি মকুটমগ্ডলে। 

দেবের কেবল সান্তি নখ রূচিত কান্তি না জানি কলঙ্ক দ্বিজরাঁজ 

মহা! মহ! জৌগি জত পসেবে জারে অবিরত আগে পুজে দেবতাঁসমাঁজ । 
তপজ জোগ আগে তোমার চরন সেবে ম্মরন করিলে বিদ্বনাস 

ব্যাস আদি মুনিবর সেবে জাঁরে নিরন্তর নানা শাস্ত করিল প্রকাশ । 

বিধি বিষ্ণু হরি হর কে আছে তোমার পর পরম পুরূশ করতার 
পণ্ডিত পুরাঁন লেখে মহাঁমুনিগণ দেখে তুমি দেব সভাকার শার। 

জোগ ধ্যান নিরবধি অশেস গুণের নিধী নিরন্তর মুসকউপরে 
এক ধ্যান করি চিত নহে কভু পরাজিত স্মরণ করিলে বিদ্বি হবে। 

রাতুল চরণ রাজে সোনার নপুর বাজে কি্কিনী বলয়! বিভূষিত 
তরনি সরণি জাম প্রকাসিত মুনি রাঁম মধুলোৌভে অলি গায় গিত। 

গনপতি দেবের প্রধান 
ভজিয়। তোমার পাঁএ দ্বিজ দূপরাম গায় নাএকের চিন্তিয় কল্যান ॥ 

বন্দে। প্রভূ নিরঞ্জন *** 

দিগবন্দন। আর্ত ॥ 

আগ অনাগ্য বন্দো ধন্মের চরন জাহ।র শৃজন বটে ই তিন ভূবন । 

পবণ উলুক বন্দো৷ কৰিয়! প্রকান হেটে বশুমতি বন্দে! উপরে আকাঁস। 

ব্রন্জার জণণী বন্দে। আগের সকতি ইশ্বরের ঘরণী বন্দো৷ লক্ষি খবরশ্বতি । 
ব্যাস মহামনি বন্দে স্বকল পুরান মর্তের ঘেবোত। বন্দিব সাঁবধান। 
চন্দ্র শুধ্য বন্দিব আর দ্বিব। রাঁতি সাতাসী নক্ষত্র বন্দে। নবগ্রহজ্যোতি। 
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সিংহের উপরে বন্দে৷ সিবের ঘরনী যআ। বিজয়| বন্দে! চোসষি ঘোগিনি। 

সিবশুত বন্দিব কাণ্তিক লম্বোদর টে"কিবাঁহনে বন্দিব নারদ মুনিবর। 
সাস্তের ঘরনি বন্দে। গঙ্গ। শুরেশ্বরি নীগের উপরে বন্দিব বিসহবি। 
দেবলোক ধবলোক আর জত জিব খিবসমুন্র বন্দে আর কুশদিপ। 
স্বর্গনন্দিনি বন্দো আর বিষ্ভাঁধর গন্ধর্ব্ধ কিন্নর বন্দে! মাঁনসরোবর | 
গয়। বন্দিব প্রতু দেব গদ্াধর পিগু দাঁন দিলে তোঁথ! স্বর্গ জায় নর। 

প্রয়াগের দেবোতা৷ দেখিলে ঘুচে শোক জাথে গিয়া মুণ্ডণ করেণ সর্বলোক। 
কাঁসির দেবতা! বন্ধিব বিশ্বনাথ জাহাঁর শ্বরনে পাঁপ জায় অচিরাত। 
সকল তির্থের সার বন্দিব ববানসি জিবজন্ত মল্যে তোথ। হয় স্বর্গবাসি। 

গৌকুল মথুরাঁর বন্দে। শ্ীবৃদ্দাবন কৃষ্ণচন্দ্র বন্দিব জত গোঁপিগণ। 
অসঙ্খ বন্দিব বলরাঁমের চরন ধবলি সামলি গাঁবী করিয়। বন্দন। 

হিমালয় পর্বত বন্দে। আ[র] গোবর্ধন বাম হাথে জাথে ধরিল। নারায়ন । 

দ্বারিকাঁর নাথ বন্দ! [জো)ড় করি পানি জাহাঁতে করিল খেল! সোলে! সত রমনি। 

বন্দিব দ্বারকাঁপুবি কৃষ্ণের আলয় ছর্পন কোটি জছুবংস জোথা হল্য ক্ষয়। 
য়জোধ্যার রাজ! বন্দিব শ্রীবাম-** 

৩৯ নিগমসার 

গোবিন্দদাস 
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"নাহি জানে আন কিসোর কিসোরি বিনে নাহি করে ধ্যান । 

শিরকী নাম সদা কিসোর কিসোরি আনন্দে থাকিব তাহে রাঁসক্রিড়া করি। 
নিরবধি দরসন শ্রীবৃন্দাবনস্থান শ্রীরাধার নাম বিনে ভক্ত নাহি জানে আন। 
শ্ীরাধাধ্যান রাঁধাপুজ। রাধ। সর্বধন এছে ধন্ম জেই জন কৈল আচরন । 

সভার ছুল্পভ স্থান পায় বুন্দাবন এই কথ যুনহ নারদ তপোঁধন। 

ভক্তবস হই আমি রহিতে ন। পাঁরি তে কারনে জাব আমি নবদ্ধিপপুরি। 
পুর্ব ভক্তগনসঙ্গে না পুরিল। আন তে কারনে নবদ্ধিপে করিব প্রকাষ। 

শ্ীবৃন্দাবনে ভক্তুসঙ্ষে করিল বিলাস সেই ভক্ত লয়্যা নবধিপে করিব প্রকাস। 
এই কথ যুনিস্ক। নারদ তপোঁধন দণ্ডবত কৈল কত ধরিয়৷ চরন। 

পবিত্র করিল! মৌবে ষুন চুড়ামুনি তোমার ভজন গুভূ আমি কিবা জানি। 
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জগতইন্বর তুমি কে জানে মহিম! হেন ভক্ত কে আছে করিতে পারে দিমা। 
মহ! প্রেমানন্দে মুনি দগ্ডবত কৈল পুনরূপি প্রভু কিছু কহিতে লাগিল। 

তুমিহ আমার তক্ত নারদ ৬ক] [৬খ হৈল! নাম চৌর্ধ ভুবনে তুমি সভার অন্ুপাঁম। 
তুমি মোর পৃয় বড় যুন তপোধন আর পৃয় এক লিখি শ্রীবৃন্দাবন। 

সথারে সঙ্গি কাঁর সখি করি সখা এ সব জতেক দেখ মোর সব লেখা । 

মুনিয়া নারদমুনি উলসিত হয়্যা পাঁড়য়ে চক্ষুর জলে তরঙ্গ বাহিয়!। 
প্রভু বলেন যুনহ নারদ বুখময় শ্রীনবদ্ধিপে তুবিতে জাইতে যুক্ত হয়। 

নারদ কহেন প্রত যুন গদাঁধর কোন মুত্তি অবতির্+ হবে নবদ্ধিপ নগর । 
প্রতু কহেন মুন হে নারদ তপোধন গৌরমুদ্তি দেখি অবতারের লক্ষন । 
নারদ কহেন প্রভু যুন জনার্ধন কোন রূপ গৌর হবে কেমন লক্ষন । 
প্রত কহেন যুন হে নারদ যুখময় রাঁধাঅঙ্গ পরসিতে গৌরমুন্তি হয়। 
নারদ কহেন মায়! লখিতে না পারি অপরূপ মায়া জতো৷ কহিবারে নারি। 
তোম।র মায়াঁতে প্রভু গৌড় ভূবন সকালেতে মহাপ্রভু করহ গমন । 
এহ ষুনি প্রভূ সব গোপালে ভাকিয়।! অবতার লাগি সব দিল পাঠাইয়] | 

আগ্রেতে ৬খ][৭ক শ্রীবলরাঁমের গমন হইল তাহার পশ্চাতে চৌসষ্টি সখি জেআইল। ** 

শেষ অংশ, 
[৯খ..-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত নাম জেবা! জন বলে তাঁর পাঁদপদ্আমি রাখি নিজ গলে। 

সকলের সার গ্রন্থ নিগমবচন হেন রসে আছে জেই পায় বুন্দাবন। 

কহেন গোবিন্দদাস হিদয়ে আকুল বেষ্ণব গোঁসাঞ্জি চাঁরি যুগে হন মূল। 
বৈষ্ণব গোসাঞ্জির পদ না৷ সেবে জে জন সংসারের মাঁঝে তার ধিক ধিক জিবন। 

বৈষণবের পদরেধু জেবা করে আস! করেন গোবিন্দদাঁস তার ধূলির প্রত্যান! ৷ 
বৈষণবের পদধুলি জার আস৷ হয় সেই নর মুক্ত হয় কহিন্ন নিশ্চয়। 
বৈষণবের পদধুলি লাগুক মোর অঙ্গে জন্মে জন্মে থাকি ঠাকুর বৈষবের সঙ্গে। 
কহেন গোবিন্দ্দীস বৈষবচরনে বৈষব ঠাকুর মোর স্থার্ধ কর মনে । 
সংসারবাঁসনা মোর নাহি জায় ছুর ভজিতে না পাঁল্যাম আমি চরন প্রতুর। 
তিলার্ধ ন। হয় মোর বিষ্বাফ বচন গৃহপাকে নিরন্তর থাকে মোর মন। 

আপনার গুনে প্রভু মোরে কর দয়া তবে সে পাইতে পারি সেই ৯খ]১০ক পদছায়।। 

এই গৃহকারাগারে গতি মোর নাই অপরাঁধ ক্ষেমা কর বৈষ্ণব গোঁসাঞ্রি। 
সংষারের মধ্যে ধন্য পদধুলি কবে পাব পবিত্র হইয়। জেন বৈষ্ণব তজিব। 



পু'থি-পরিচয় ১০৩ 

কহেন গোবিন্দদাস ভজ ন। রে ভাই কেবল দয়ার নিধি বৈষ্ণব গোঁসাঞ্ডি। 
দৃঢ় করি ভজ ভ|ই বৈষ্ণব গোসাগ্রি সকল তুবনের বড় আর কেহে। নাঞ্ি। 

শ্রীকফ্চৈতন্ নিত্যানন্দ অবতারে কলিষুগে প্রেমদান দিল সভাকারে। 
বৈষ্ণব গোসাঞ্রির পাদপদ্মঁকরি আস নিগমসারগ্রস্থ কহেন গোবিন্দদাস ॥ 

ইতি শ্রানিগমসারগ্রস্থ সংপূন্নন্ৎ ॥ জথা দৃষ্টং ইত্যাদি ॥ সমাপ্তং ॥ ইতি সন ১২১০ 
সাল ॥ তারিখ ১ শ্রাবন ॥ 

৪০ পঞ্চাননবন্দনা 
ছুর্গারাম 

পু'ধিসংখ্য। ১০১৭; পত্র ১: খণ্ডিত; অনমাপ্ত ; আঁকার ১৩৮ ৫৮। 

| শ্রীশ্রীরুষ্ণঃ ॥ 
পর্ধানন্দের বন্দন। লিক্ষতেঃ ॥ 

বাছ! মামুদে। রে তোরে ডাঁকে পঞ্চানন 
তঅঙ্কর মত্তি দেখি." 

বন্দো দেব পঞ্চানন মামুদবাহন ভঅংঙ্কার মত্তি দেখি কাপে ত্রিভৃবন। 
সিরে জট। সুরোধনি তায় 

শ্রাবোনে কুগ্ডল ছিপ্ত বিভ! রবি জিনি 

পাঁবকগভীর রূপ জিনি পঞ্চানন কি বপ্লিব অঙ্গে সাজে নান| [ অভরন] 
সর্ত রজ তম তিনে ভেদাভেদ নাই তোমার মহর্ত মনে ধিয়ানে না পাই। 
তুমি মাআধারি কখন ব্রহ্ষচারি [বে]স 

জাহা অভিলাঁস ব্যাধিগন সংঙ্গে রঙ্গে ভূসন বিসেষ। 
ঠিক দুছ্ুর ব্যালা পঞ্চাননের খ্যেলা সংগে আছে উধুম ধুম 
সোআলিতলাঁতে থাকে ছেলেপুলে টাকে আচল ধরি ঘরকে গিয়। ঘাঁড়টি ভাঙ্গে রাখে । 

[সনি] মঙ্গল বারে সোঁআলিতলাতে ফেরে 
নাছে বাঁজে। ভরে জে পড়ে কহরে জে ছুষ্ট,বুদ্ধি করে। 
ধরে তার ঘাড় [ভাঙ্গে] [মে]ষ খটা আনিআ৷ কুট জেন মাতে । 

দস্ত কড়মড়ি ধরে গোঁপ দাড়ি চড় চড় চড়াতে ছিড়ি 

তূঞামুঞ্া ঘস্.এ] ফাকে ঘাড় ভ্যাঙ্গে রক্ত"খ্যায় পুতে জায় পাঁকে। 



১০৪ পুঁথি-পরিচয় 

আতুড়ঘর পালে নাছে কুতুহলে পাচোখচো ধায় 

ছুআরে জদ্বি নাই মানে প্রেবেসে নিধনে ছেলের রক্তণখাই 
পে।আতি উঠিয়। বলে বাঁছ! আর নাই। 
এক্ুস বনের [ভাই] দেবগন কলিকালে জোর ডস্কা দেব পঞ্চানন। 

ভ্রম স্থানে স্থান প্রসীদ্ধ বৈনান স্থান দসঘরা। .. 

পুজার বড় ঘট কাঠে ছাগল পাঠা 

মেস মহিস পড়ে দেখিতে লোক বড়ে জোর ডঙ্কা সুনি সন্ক স্থ'"' 

থাঁক চাদবাঁটি বলন্দিঘির ঘাঁটি জহুর! তথায় কত ম্যাএ ধায়। 

আনরবাটি থানা কে করিবে মানা মথু... 

বাছা ব্যাধি মানে জন্ুর1 তথায় পঞ্চানন রাঁয় 

কদঘ্বের ভালে বসি প ছুটি ঘোলায় 

একে একে জত বাপা[র বাটি] আছি কামারহাঁটি মুওুক্কে অদ্ধিষ্ট 
পুজার বড় ঠাট নিত্য গিত নাট অস্বদের তল! 

গলায় গা থ। পঞ্চা)ননের পদ জেন কোঁকনদ 

ভাবি রাত্র দ্বিনে ছুর্গারম ভনে আপদ পালাবে হরি বল সর্বাজনে] ॥ 

৪১ পঞ্চাননমঙ্গল 

(বায়মঙ্গল ) 

দয়ালদাস 

পু'থিসংখ্যা ১*১৬$ পত্র ৩; খণ্ডিত * আকার ১৪৮১ ৪২৮, ১৫%১৫৫%। 

[ ২ক পাত্র মিত্র সভ। করি বসেচে রাঁজন তথায় জ্রিপদ ভূম মাগিল বাওন। 

এতে। যুনি মহারাজা মনে মনে হাঁষ যুসক্র, আচাজ্জ বলে হলো সর্বনাষ । 

এক্ বাঁঙন নয় ত্রিদসের হবি মায়া করি ছলিতে আইলো তব পুবি। 
বাজ। বলে সর্ধবদ। দিলাম এই দান তিন পায় তিন পদে বাঁখে ভগবান । 

অর্ধ প| রাক্ষিবো। কোথা বলে মায়াধর বলি বলে রাখ মোর মাথার উপর। 

সেই হতে পাতালে রহিল বলিরাজা ব্রক্ষচারি বেসে জান লইতে মহাপুজা | 

গিরুয়। বসন গায় দেব তোলানাথে গলায় কুত্রাক্ষ মালা দাগ্ডাইল পথে । 

পাত্র চোয়ালে বলি ডাকে ঘনে ঘন শ্রীদয়াল বলেন জাত্র! কৈইল পঞ্চানন ॥ 



পুঁপিষ্পরিচয় ৯৯৫ 

পাত্র চোয়ালে বলে যুন মায় ব্যধিগন ডাকিলে সকল ভালো হুয়। 
সঙ্গেতে করিয়। লহ জতো ব্যাধিগন ছুরিত অর্তরে ছলে। কলিক্গভূবন। 
ষুনিয়ে হস্কা[এ] ছাড়ি প্রস্থ পঞ্চানন দিগে দিখে ধাইলে! জতে] বেপ্িগন | 
সভা আগে দলে গ্রিতি র্যধের প্রধান জার ছিষ্ী আপনি করিল জিনয়ান । 
জর জাড়ি মাথ। *ক][২খ -বেথ। আইলে! তুন্বিত্ব আসিয়| রায়ের কাছে হলো উপরিদ্চ। 
চোরা সান্নিপাত আলে জথ। ত্রিপুরারি প্রণাঁম কন্িলো! য়েসে জোড়হাঁস্ত করি। 

তারপর আলো! র্যধ ধন্জকটক্কার আরে ধরে তারে যারে নাহিক নিস্কান্স। 

চকতড়ঙ্গ। বাঁকাঁচোক। আলে। দুই জনে জবিলর্ঘে আইলে! জেখানে পঞ্ধাননে । 
তরে পরে এঁমুনি আইলে। বাঁতব্বল জারে ধরে তারে মারে ব্যধ বড় খল। 
হোতা কৌথ। উইচ্ষনি ধাইলে। ছইজ্জন আসিয়ে [রায়ের] কাছে দিল দর্সস। 
তারপর ধায় ব্যধি বিমিনি ঝিমিনি জার ছিষ্টী কৰিলে! মার্কণ্ট মহামুনি। 
তারপর ধায় ব্যধ জ্জব্বাসিন্থু রেখ ছাড়িয়ে পালায় সেই ক্ষাইয়ে ফুড়িঝাঁটা। 
ফাঁপ। ফুলে। ছুই জোন! ধায় দেকাদেকি ত্বারে ধরে তারে মারে কার বাপে রাখি। 

তারপর অইমুনি ধাইল ঘাড়বাক! হোতালি কৌথালি চলে জার নাঞ্ডি লেখা । 
পেটকামড়ি রনকামড়ি বাঁতোর্ধল বাত উপন্ধিত হইলো গিয়ে জ। বাধনাথ। 
পিত্তিুল রুক্তযুল জতো! জতে। ছিলো, উলাউটা উদরভঙ্গ তার! সব আলো | *খ] 
[৩ক প্রত ভূত দান। কতে! সতো। লাখে লাখ কিটিকিটি অইমুনি বিসম জার ডাক । 
জক্ষরক্রপিচাঁষ গন্ধবর্বজতে৷ ছিল রায়ের অন্্মতি পেয়ে সকলে আইল । 
কিচিনি পেতিনি জতে। ধাস্ব লাখে লাখে ত্রিতৃবন কম্পমান হলে জার ডাকে । 
কি বলিব কি কহিব ব্যথের মহিমা দেবত। গন্ধব্ব জার দিতে নারে দিয় । 
ব্যধিগন ডাকতে বিলম্ব বড় হয় পাত্র চোয়াল্গিয়! বলে যুন মঙ্থাসয় | 

অবিলর্ঘে করে দ্বাত্রা কলিঙ্জে নগর কাঁতোর হইয় কান্দে [পা] হরিহ্র | 
পাত্রের বচন বুনি প্ররর্তর রাষ্ঘ কলিকপগর জাত! কৰিল তরাম্ম। 
পুরিল সকল বাধ ঝুলির ভিতর রুকন দয়াল কবি ভাবিয়ে সক্কর ॥ 

॥ত্রিপদি ॥ 

লয়ে জতে ব্যধিগনন চলিলেন পঞ্চানন উপক্িত কলিষ্বপগরে 

পাত্র চোয়ালিয়! লে চলিলেস পঞ্চাননে ভর্তরিল রাক্কার দরবারে | 
আপনার পুরমাথে বলিক্ছাছে মন্থারাজে চারিদিগে পাঁজমিতরগন 
পুর্জঘট। অতিসয় দেকে বড় লাগে ভয় উপন্নিত হইলো বক্ষ । 

?8 



১০৬ পু'থি-পরিচয় 

সোখাই খলিপা জতে৷ বসিয়াছে সতো৷ সতো! ছুপাসেতে বকুকি ধাস্ুকি 
রবির কিরন জেন বিজলি ঝলকে ঘন ৩ক] [৩খ অইরূপে খঞ্জে বকঝকি। 

কার লেঙ্গ। তরয়াল কাহার পিষ্টেতে টাল বড়পি ব্যহার হাতে লেজা 
বকুকি ধান্ুকি সতো৷ চাঁরিদ্িগে সতো৷ সতো৷ নিসান পুতিয়া করে বেজ।। 

কার মুখ তামাহাঁড়ি কটাগোৌপ টাপদাঁড়ি সিরে কাথ। কেতিকা গরদান।। 
সোনালি পাগড়ি মাতে সিকারি বহরি হাথে সিকাঁর খেলায় ক্ষালঝল। | 

মন্য জিয় গিরি পাঁয় চৌধা মাহিনে খায় পিআঁদার1 দফ। দফ। ফজ 
কেহে। ব। হারামজাদা কোধবাতে গোলাদাগ। ভোরবাঁতে বলে বেটিচোদ। . 

জেন ইন্ত্রপুরি মাঝে বসিয়াছে মহারাজে সাক্ষেতে দেক্ষিল পধশনন 
সারদার চরন সেবি শ্রীদয়াল কহেন কবি দয়া কর পতিতপাবন ॥ 

বসিআছে দরবারে কলিঙ্গেরাঁজন হেনকালে ত্রহ্ষচারি দিল দরসন। 

ব্র্ষচারি দেখি রাজ! প্রনাম করিল বমিতে আসন দীয়া কহিতে লাগিল। 

কহ প্রত কি কাজে করিলে আগমন গলায় বপন দিয়! জিজ্ঞীসে রাঁজন। 

কিব৷ প্রিয়জোনে কহ আলে মোর বাড়ি লহে। সিদে সামিগ্রি বন্ধনপত্রো হাঁড়ি । 
বিদায় করিবে। দিয়ে *** ৩খ] 

[১২ক গবিন্দের বুখস্থলে মেরেছিলে। নীখি'** 
এমন দারুন কন্ম করে কোথ। কেব। পুন্ুরুপি নারায়ান]পদ কৈল সেব1। 
ব্রহ্ম মল্ল্যে সগরবংস হইলো নৈরাস ব্রহ্ম পুজিয়ে জে যু[ধি]ই্ীর] সর্গবাস। 
ব্রহ্ম মঙল্প্যে সর্পাঘাঁতে মলে। পরিক্ষিত যুন হে অবোধ বাঁজ৷ হএ [এ]কচিত। 

মৃগয়। রাজার কথ যুনেচো। পুরাঁনে সতো। লক্ষ ধেনু দান দেলেক ত্রহ্ষনে | 

ধেস্ছ লয়ে দ্বিজবর আন]ন্দে চলিলো৷ হেনকালে এক ধেনু বাঁহড়িয়া আলে । 

পুচ্ব্বার সেই ধেন্ছু দেখিয়্য রাঁজনে সেই সে ধেশ্গ দিলো এক অন্ত ব্রদ্মনে। 

হোতায়.আকুল দ্বিজ ধেছু হাঁরাইয়| রাঁজার মন্দিরে পুম্থ চলেচে ধাইয়।। 
ধেনু লয়ে দ্বিজবর চলে রাজপথে দৈবজোগে জার ধেন্ু দেখি তাঁর সাতে । 
পথমর্ে কোন্ধল করিল ছুই জোনে বিচাঁর কবিতে পু্ু গেল৷ বাঁজস্থানে । 

রাজ। বলে পুন্থববার সতো। ধেছ্ছ দিব ক্রহ্ম বলেন লক্ষধেস্থ নাঞ্ি লব। 

রাজধেন্ছ সে লইয়া করিল গমন : ০০০০০০০৪০০০ 
কের্যু হইল রাঁজা অধশ্মের ফলে... 



পুথি-পরিচয় ১০৭ 

এতেক ষুনিয়া রাজ। বড় ভয় মনে হরিহর খালাষ করিয়া রাজা আনে । 
বাজ। রানি ধরি কান্দে ত্রাহ্মনের পায় বহুমুল্যর দুবরাজ দিলেক তাহায়। 

দঘ লক্ষ্য টাক! দিয়ে করিল সন্মান ১২ক] [১২খ দারিদ্রে ছুস্ক তবে ঘুচান ভগবান । 
বাঁজ। বলে ওহে ব্রাক্ষন হবীহর আনন্দে করহ পুজ। প্রমর্থ ইত্যর। 

জতো] কষ্ট পেলে তুমি মনে দেহ ক্ষেমা যুনিলেম বিপেঁর গুন অপার মহিম!। 

ক্রা্মন এমন ধোন আমি নাহি জানি উচ্ছণ্যরে কান্দে বাজ! চক্ষেপড়ে পানি। 

এতো ষুনি হরিহর করিলে! গমন আনন্দে করয়ে পুজ। দেব পঞ্চানন । 

সহরের লোৌকজোন সতভে ভালে হলো! বাঁজবাঁড়ি মাথাবেথ! সভার ঘুচিলো। 
পাত্র মিত্র ভালো হলো৷ দেখিল রাজন সোঁড়স উপচারে পুজে রায়ের চরন । 

পরম আ[ন]ন্দে পুজে প্রমর্থের ইন্বর নাঁএকেরে কল্যেন বাঁখিহ মহেস্বর । 
স্দাই কল্যেনে রাঁক ছুইটি ছাঁাঁল কহেন দয়াল কবি স্বহয় ক্ষেত্রপাল ॥ 

নম নম নম রায় প্রভু পঞ্চানন সদাই ভরস। করি তোমারী চরন। 

অপার মহিম। গুন কি বলিতে পারি অজ্ঞান বালোকে রক্ষ্যে করে৷ ত্রিপুরারি। 

তুমি ক্রপা করিলে সকল ভালো হয় অপার মহিমা গুন ভাগবতে কয়। 
পাগুবে করিলে রক্ষ্যে ছুববসার পাকে অদ্ধ্যপতি সে অবধি রাখে সে নরকে । 

পাগুবসারতি হরি পাগুবের সখা! মায়ারূপে অযু'নের রথে দিলে দেখা । 

ঠাকুর বলেন রাজ যুন মন দিয়্যা তুর্্গপাটনে সাঁধু দেহ পাটাইয়্যা। 

আপনি পাটা দেহন সাধু নিলেষুবর এবার [বাসর সেই নাঁঞ আইলো ঘর। 
মহাঁসংত্ঘ আনিতে পাঁটায়ে দেলে তাঁয়ে বিদেসে বিসম ছুস্ক সদাগর পায়। 

ছুই পায় বেড়ি তার লোহার তোঁক গলে ছু হাত বেন্ধেছে তার লোহার সিকলে। 
গলায় তোক হাথে হাঁতোঁকড়ি কোমোঁরে দিয়েছে তাঁর বড় কাছি দড়ি। 

নাগপাসে বাদ্ধে জেন শ্রীরাম লক্ষন বিসম বদ্ধানে রঘুনাথ অচেতোঁন । 
ইন্দ্রজিত রাঁবনে সাক্ষ্যেতে কহে কথা! আজ্ঞ। কর ছু জনার কাটি লয়ে মাঁথ।। 
বাঁবন তাহারে কিছু বলে সাবধানে, ১২খ]। 



১০৮ পু'ধি-পরিচয 
১২ পদবী (প্রার্থনী ) 

নরোত্বমদাঁস 

পুঁখিসংখ্যা ১০৮৮; পত্র ১; খণ্ডিচ। আকার ১৪৯ ৪২%। 

পদস্থচী, 
১ ***গুরয়পা সখি নামে ত্রিভঙ্ঈ হইয়। বামে যুটামরের বাতাষ করিব ॥১৪। 

২ আরে ভাই ভজ আমার গৌবাঙরচরন ॥২১। শক] 

৪৩ পদাবলী 

দ্বিজ চণ্তীদাঁস, চণ্তীদাস, মরহরি, লোঁচন, বিষ্যাপতি 

গুধিসংখ্য। ১১১২ পত্র ২; খণ্ডিত; আকার ২*৮১৬২৮। 

পদস্থচী, 
যাপন য়াক্রিতি দেখিতে জবতির মন জদি উঠি ধায় (দ্বিজ চণ্ডীদাস ) ১খ] 
কুলের বৈরি হইল মুরলি ( চণ্তীদাঁস ) ১খ] 
প্রীনিত্যানন্দ মহাঁপ্রস্ুর উদ্বভাঁব কোৌনে। ( নরহরি ) ১খ] 
পিরিতি প্রিকিতি একেত্র হই থাকিব নিগম নিতি ( নরহরি ) ১খ] 
কেব৷ ষে পুরুষ প্রিকিতি কেব1 কে ষে মাধব কাঁরে কর সেব। ( লোচন ) ১খ] 

কহ কহ উর্ধব বচন বিসেষ ( বিদ্াপতি ) ২ক] 

মানুস মানস সভ।ই ক ( বিস্তাঁপতি ) ২ক] 

গৌর গুনমুনি নিজ মনে গনি ( নরহরি ) ২ক] 
সহজ দেহেতে সহজ ভজন জে জন সহজ হয়ে ( বিদ্ভাপতি ) ২ক] 

১০ সকী কী আর বলিব আর পিরিতি ( দ্বিজ চণ্ডীদান ) ২ক] 

২ তা 9০6৫ 2৯ ৩০ €$ 4 ৭৮ 

৪৪ পদাবলী 

জ্ঞানদাস 

পুঁদিসংখ্য। ১১৩৯7 পত্র ১: খণ্ডিত; আকার ১০* ৮ ৩২৮1 

পদনুচী, 
১ জমুন। জাইতে জলে সে কা কদস্বতলে আড়নআনে নিরক্ষিতে (জ্ানদাস) ১ক] 

*১খ পৃষ্ঠায় বৈষব কড়চ। আছে। 



পু'থি-পরিচয় ১০৯ 

৪৫ পদাবলী 

গোবিন্দদীস, বিষ্ভাপতি, অজ্ঞাত, চস্তীদাঁ, শশিশেখর 

পু'থিসংখ্য। ১১৩২ , পত্র ১$ খণ্ডিত ; আকার ১৪৮৮ ৩? । 

পদ্স্চী, মাথুর, 
১ পরিহরি নগর পুক্প পিট করি গনপতি ( গোবিন্দদাঁস ) ২২ক] 

২ পুর বাহির জত ছুরহি গেল রথ ( গোবিন্দদাস ) ২২ক] 
৩ প্রেমকি অন্কুর আত জাত ভেল ( বিষ্ভাপতি, গোঁবিন্দদাঁস) ২২ক] 

৪ কেহ তনা বলে জায়ব তোর প্রয়া( গোবিন্দদাঁস ) ২২ক ] 

€ জবহু পৃয়। মোর গমন করল ( গোবিন্দদাঁস ) ২২ক] 
৬ নাজানি গো হাম না জানি ( অজ্ঞাত ) ২২ক, খ] 
ণ 

৮ 

ঙ 

পরানপ্রয়া মোঁর জিবনপৃয়া ( বিস্াপতি ) ২২খ] 
ছায়। দেখি বসি জদ্দি তর্লতা৷ বলে ( চণ্তীদাস ) ২২খ] 

আজু অঞ্চলিতল বলি পরস লালসে ( শশিশেখর ) ২২খ] 

১০ এতেক জুগতি করি মুরছিত ভৈ গেল." 

৪৬ পদাবলী (ভ্রীরগকল্পলতিক1) 

জয়কৃষ্দদাস, গোবিন্দদাস, নরোতুমদাস 

পুধিসংখ্যা ১১৩৪; পত্র ৩; খণ্ডিত $ আকার ১৪৮১৮ ৪%। 

পদস্থচী, 

১ -"জথোচিত লান্তি দিয়! (জায়]কষ্দাস ) ১১ক] 
২ হেদে হে মদনরায় পার কর মোরে ( জয়কৃষ্ণদাস ) ১১ক] 

৩ সখিগন উমত করল পয়ান (গৌবিন্দদাস ) ১১ক] 
৪ সখিসঙ্গে হবি রঙ্গে খেলে রাধান্যাম ( জয়কৃষদান ) ১১ক, খ] 

«€ ঝোলন। উপরে ঝুলে রসিক স্জান ( গোঁবিন্দদাঁস ) ১১ খ] 

৬ শ্তাম ধনি পাস খেলে অভি মঞ্চহর ( গোর্বিদ্দদ্খস ) ১১৭, ১২ক] 
৭ বুন্দীবনে বাই স্যামের সনে কুজ ( জয়কষ্চদীস ) ১২ক) 

৮ সখিগন নাম পুছত ধারে বার ( গোবিনাদাস ) ১২ক] 

». [সইটচিরি অছ্ছচরি রাম] (জযকফদাস ) ১২ক] . 
১৭ আনন্দ নির.'জলে হবি বাঁবত অলক তিলক ( গৌঁবিদ্দদাস ) ১২ক, ধ] 



১১৯ পুঁথি-পরিচয় 

১১ আদবি আগুসারি রাই হদএ ধবি ( গোঁবিনদাঁস ) ১২খ] 
১২ কথে কথে রঙ্গিনি সঙ্গহি' নাগর হেরি'*" 
১৩ *" বেসর দেহত নটনহ' থোর ( জয়রুষ্ণদাঁস ) ১৪ক] 
১৪ সখিগন মেলি করত কত রঙ্গ ( গোঁবিন্দদাঁস ) ১৪ক] 
১৫ কাল রমনির মন নাহি জানত ( গোবিন্দদাঁস ) ১৪ক] 
১৬ রসি রস আলসে স্থতি রছই' দুহু জনে ( গোবিন্দদাঁস ) ১৪ক] 
১৭ কি পেখলু' রে সখি যুগল কিসোর ( গোবিন্দদ্বাস ) ১৪ক, খ] 
১৮ সকল গোপির সঙ্গে রাসবিলষ রঙ্গে ( জয়কৃষ্ণদাস ) ১৪খ] 

১৯ কুন্মিত কুঞ্জ কুটির] মনোহর কুস্থম সেজ ( নরোতমদাস ) ১৪খ] 

২০ হেদে হে মহনরাঁয় সদাই... 

৪৭ পদাবলী 

গোবিন্দদাস, অজ্ঞাত 

পু খিসংখ্যা ১১৩৯; পত্র ১7 খণ্ডিত; আকার ১২০% ৪২”। 
পদস্থচী, 
১ .*প্রাথরে ছুহো৷ চলব মথুরাঁপুরে জবহু স্ুনল ব্রজনারি (গোঁবিন্দদাস) সক] 

২ চল জাই স্যাঁম দরসন লাগী (অজ্ঞাত ) 

৪৮ পদাবলী 

বৃন্বাবনদাস, শিখরদাস, নরহরি, শশিশেখর, কবিরঞ্জন, 
গোবিন্দদাঁস, অজ্ঞাত, চন্দ্রশিখর, যছুনন্দন, বি্ভাপতি 

পুখিসংখ্য। ১২৬৫7 পত্র ৬; খণ্ডিত; আকার ১০১৮ ৪২%। 

পদস্থচী, 
অলসে অরুন আখি কহ প্রিয়ে কি ন! দেখি (বৃন্দাঁবনদাস ) ১খ] 

রজনি প্রভাঁতে উঠি বর নাগররি তেজলি নাগরি পাঁষ (শিখরদাস ) ১খ, ২ক] . 
উম্ত ঝুমত চলত গিরত ধরুনি ধরত থোঁর ( নরহরি) ২ক] 

অরুন অরুন নয়ানাম্বজ আঁধ উদ্দিত অলসে ( শশিশিখর ) ২ক,খ] 
চাতরি পরিহরি নাগর চোর সাখি দেঅসি সব অঙ্গহি তোর ( কবিরঞ্চন ) ২খ] 
নখ পদ হৃদয় তোহারি অন্তর জলত হামারি (গোবিন্দদাস ) ২৭] € ৮ ০০ 0 4 ২ 



পুথি-পরিচয় ১১১ 

॥ কাঁহা নখচিন্ন চিনলি স্থন্বরি এহ নব কুমকুম রেহা ( অজ্ঞাত ) ২খ]"." 
৮ -**এবে ভেলো সঙ্কট আমার ( গোবিন্দদাস ) ৪ক] 
৯ ধনি কত সে বুঝায়ব তোয়ে ( গোবিন্দদাঁস ) ৪ক] 
১০ একে তোহ সুন্দরি রুপে গুনে গাগরি ( গোঁবিন্দদাস ) 9৪ক, খ] 
১১ শুনইতে কানু মুরলিরব মাঁধুরি ( গোবিন্মদাঁস ) ৪খ] 
১২ জাকর চরণনখররুচি 'হেরইতে মুরছিতে। ( গোবিন্দদাঁস ) ৪খ, ৫ক] 
১৩ চরণনখরমনি রঞ্চিত ছাঁদ ( কবিরঞ্চন ) ৫ক] 
১৪ হবিবড়গরবি গুপিমাঝে বলই ( গোবিন্দদাস ) ৫ক, খ] 
১৫ রাইক কাতর বাঁনি স্থনি সহচবি ( চন্্রশিখর ) ৫খ] 
১৬ তবে জি মাধব জাবে মোর সনে ( গোবিন্দদাঁস ) ৫খ, ৬ক] 
১৭ ছুতিক বচন স্থনি নীগররাঁজ ( জছুনন্দন ) ৬ক] 
১৮ তবে জদ্দি মাধব চাহসি নেহ (বিদ্াপতি ) ৬ক, খ] 

১৯ ইয়াঁদিকিদ্ধ গুননুমুদ্র শত মাধু শ্রীরাঁধ। ( চন্দ্রশিখর ) ৬খ ] 
২০ কি ছার দারুন মানের ন্যাগে বন্ধু হাঁরাইয়েছিনু ( গোবিন্বদাস ) ৬খ, ৭ক] 

৪৯ পদাবলী 

বাস্তু, বিষ্ভাপতি, রাধানাথ 

পু'থিসংখ্যা ১২৮৮) পত্র ১7 অথণ্ডিত : আকার ১২২৮৮ ১০২%। 

পদস্চী, অথ মাথুর, - 

১ কহ সখি জিবন উপায় (বাস ) ১ক] 
২. হাহা রে হেদে হে পরান নিবল জিয়। (বাস ) 

৩ জে দিনে মাধব করল পয়ান (বাস্থ ) 

৪ কদঘ্বের ফুল দেখি ( বিষ্াঁপতি ) 

৫ প্রান দিয়! সখি (রাঁধানাথ ) ১ক] 



১১২ পুথি-পরিচয় 

৫” পদাবলী 

ষছুনন্দন 

পু'খিসংখ্যা ১২৯১ + পত্র ১7 খণ্ডিত; আকার ১০২৮৯ ২২৮ । 

পদনুচী, পূর্বরাঁগ, 
১ কদথ্ধের তলে হৈতে কিবা! সন্দ অচিতে ( জছুনন্দনদাঁস ) ১ক, খা] 

£১ পদাবলী, দোহাবলী 

চণ্তীদ্দাস, তুলসীদাস, অজ্ঞাত 

পু'খিসংখ্য ১২৯৮; পত্র ১, অখণ্তিত ; আকার ৯*১৬৮। 

পদ্দস্থচী, 
১ সোই কি হল্য কালিয়! তন্ন উঠিতে বসিতে ( চতীদাস ) ১খ] 

১ হংস! স্বরবরকো জপে বনকো৷। জপে জে মৌর 

হাঁম তুমকো। ধেসে' জপে জেয়সে চন্দ্র চঈকোর ॥১॥ ১ক] 
২ তুলসী মৈ কহ তত্ব হুনহো৷ সাস্ত শুজান 

হেমদান গজদান ম্মো। বেড়্যাদান সনমান ॥১| ১ক] 

৩ দীপ গড়িল কচ কচ মুখমে ক্গীন্ধিয়াঁবী 
এ তিন কুল চ্ছন জাঁকো সো কেও না করে ঘাটআরি ॥১। ১ক] 

আদিতে ও মধ্যে মধ্যে লক্ষণীয় সংস্কৃত উদ্ভট গ্লোকাৰলী ও সাদি আবাছে। 

৫২ পদাবলী 

চণ্ডীদাস, ছিজ চণ্খীদা 
পু'খিসংখ্য। ১২৯৯; পত্র ১+ অথণ্ডিতঃ আকার ১২৮৮ ১০*। 

পদস্থচী, 
১ দগদ কাঞ্চন জিনি সে ধনির বরনখানি ( চণ্তীদাস ) ১ক] 
২ স্তামের মুন্ধলি প্রানের বৈইরি সকলি করিলে নাসে ( চণ্তীদাঁস ) ১ক] 
৩ তিন পুক্ধসে হইল রতি এক না হইল পরান ( দ্বিজ চণ্খীদাঁস ) ১ক] 



পুথি-পরিচন়্ ১১৩ 

৫৩ গদাব্ধী 

রাধাদাস 

পু থিসংখ্যা ১৩০১ পত্র ১% অথগ্ডিত * আকার ১০৮১ ৭%। 

পদনুচী, | 
১ শরদ নির্মল চান্দ ঝলমল উজরি শোভিত নিশী (রাঁধাদাঁয় ) ১ক] 

২ কাছ রাধার ধিয়ানে বশিয়া কাঁননে ( রাঁধাদাস ) ১ক] 

৩ তোমার বাশীর স্বরে কোন গোগী ছিল ঘরে ( রাঁধাঁদাঁস ) ১ক] 
সন ১২৪৩ সাল ৩১ জইই্টা-_ 

$৪ পদাবলী 

নরোত্তম 

পুখিসংখ্যা ১৩০২; পত্র ১; থণ্ডিত* আকার ১৮১ ৪২৮। 

পদহৃচী, দোলযাত্রা, 

১ সকল ভকত লৈয়। গোর। ফাগুয়। খেলায় ( নরোতমদাস ) ১ক] 

৫৫ পদাবলী 

রাধামোহন, গোবিন্বদীস 

পু'খিসংখ্যা। ১৩০৪; পত্র ১; অথণ্ডিত ; আকার ১১১ ৪২ 

পদসুচী, বাসকসজ্জ।, 

১ মন্দার ॥ নরধনিতীরে তরুণ ( রাঁধামোহন ) ১ক] 
২ বেলোয়ার ॥ কুবলয় নিল রতন দলিতাঞ্চন মেঘপুঞ্ত ( গৌবিন্দদাস ) ১ক, খ] 
৩ কামোদ॥ বামিত্ব বারিক পূরিত তাদ্ুল কুশ্ডমিত ( গোবিন্দদাঁস ) ১৭] 

৫৬ পদাবলী 

গোবিন্দদাস, নরোত্বম 

পু'খিসংখ্যা ১৪৬৮ 7 পত্র ৪৮7 খণ্ডিত ॥ আকার ১৫২১৮ ৬%। 

পরদূচী, 
কলি কালিয় ভব খণ্ডন অবনি বিমগুন'"* 

১ দাক্ষিনায়॥ চম্পক সোন কুরুম কনকাঞ্চল জ্িত্বল গৌরত্র্নু লাঁবনি রে ।১1 
১৫ 



১১৪ পুধি-পরিচয় 
হই | কুন্দন কনয়া কলেবর কাঁতি 1২॥ ১খ] 

সিদ্ধুড়। ॥ কলি তিমিরাঁকুল অখিল লোক ॥৩॥ ১খ, ২ক] 

বিভাস ॥ পুলক বলিত যতি ॥৪| 

কাঁনড় ॥ নিক্পম হেমজোতি জিনি বরন 1৫1 

মাউর ॥ নিরদনয়নে নির ঘন সঞ্চরূ পুলক মঙ্গল অবলম্ব ॥৬। ২ক] 

তুঁড়ি॥ চিতচৌর গৌরঅঙ্জ রঙে ফিরত ভকতবুন্দসঙ্গ ॥৭॥ ২ক, খ] 
নই ॥ সহজই কাঞ্চন গোঁরা ॥৮| 

তুড়ি ॥ দেখত বেকত গৌরচন্দ ॥৯॥ ২খ] 
১০ সিন্ধুড়। ॥ পদতলে ভকত কলপতর সঞ্চয় সিঞ্চিত প্রেমমকরন্দ ॥১০॥ ২খ, ৩ক।| 
১১ সিন্ধুড়া ॥ প্রেমে ঢর ঢর কনয়! কলেবর নটবর সে ভেল ভোর ॥১১॥ 
১২ গৌরি ॥ সামর গৌর গৌরিরসলালসে দিন রজনি নাহি জান ॥১২॥ ৩ক] 
১৩ স্থই ॥ পতিত হেরি কান্দে স্থির নাহি বান্ধে ।১৩| ৩ক, খন] 
১৪ গান্ধার ॥ জান্বুনদ তন্ট বদন অন্থুজে সঘন হরি হরি বোল ॥১৪॥ 
১৫ বসন্ত ॥ নিলাঁচলে কনকাচল গোরা ॥১৫॥ 
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॥ অভিসেক ॥ 

১৬ গৌরি ।? আজু সচিনন্দন লব অভিসেক ॥১৬॥ ৩থ] 
১৭ মাউর ॥ ফুরধনিতিরে রঙ্গে মহ বিহরহ সমবয় বাঁলকসঙ্গ ॥১৭| ৩খ, ৪ক] 

১৮ ধানসি ॥ অপরূপ হেমমনি ভাঁষ ॥১৮| 

১৯ শ্রীরাগ ॥ জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম ॥১৯॥ 

২০ গান্ধার ॥ ভাবে ভরেল হেমতন্ক য়ন্থপাম রে ॥২০॥ ৪ক] 

২১ বেলোয়ার ॥ ডগমগ লোঁচন কমল ॥২১॥ ৪ক, খ] 

২২ শ্রীরাগ ॥ স্থরধনিবারি ঝারি ভরি ঢাঁরই পুন ভরি ভরি ॥২২॥ 

২৩ ভৈরবি ॥ অদ্বৈত ইন্বর হেমহ হিমগিরি ছু" তন্থ ॥২৩| ৪খ] 
২৪ শ্্রীরাগ॥ অভিনব নিল জলদ তনু ঢল ঢল ॥২৪॥ ৪খ, ৫ক] 
২৫ বেলৌওার ॥ কুবলয় নিল রতন দলিতাপ্রন মেঘপুগ্ত জিনি ॥২৫। 
২৬ সিল্ধুড়া ॥ অগ্রন গঞ্জন জগজনরঞ্জন জলদপুঞ্জ জিনি বরন। ॥২৬। 

২৭ বেলোয়ার ॥ অবর্মনিত চরনে বলিত মনিমঞ্জির ॥২৭| ৫ক, খ] 

২৮ মাউর ॥ কুন্দন কুসম কোমল কাঁতি ॥২৮॥ 
২৯ কাঁমোদ ॥ ও মুখমণ্ডল জিতি সরদ স্থধাঁকর তচ্থরুচি তরুন তমাল ॥২৯1 
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পু'থি-পরিচয় ১১৫ 

সারেল॥ মরকত মঞ্জু মকুর মুখমণ্ডল মুখরিত মুক্ধলি বুজান ॥৩০॥ ৫খ] 
তথ। ॥ কুধুমিত কু কলপতর্ কাঁনন মনিময় মন্দির মাঁঝ ৮] ৫খ, ৬ক]] 

জতি শ্রী। তনু ঘন গঞ্জন জন্থু দ্লিতাঞ্জন ॥১০| 

সারঙ্গ ॥ স্তাঁমরূ অঙ্গ অনঙ্গতরঙ্গিম ললিত তৃভঙ্গিমধাঁরি ॥১১| 
শ্রীবাগ ॥ চাঁচর চিকুর চুড়ে বলিচন্দ্র ॥১২॥ ৬ক] 
মাউর ॥ কুবলয় কন্দল কুসুম কলেবর কাঁলিম কাতি কলোল ॥১৩॥ ৬ক, খ] 

শ্রীকেদার ॥ বরন বারিদ বচন বন্ধুর বিযুরি বিলসিত বাঁস ॥১৪। 
মাওর ॥ নিরদ নিল নয়ন নিন্দি |১৫| ৬খ] 

শ্রীবাগ ॥ মুখরিত মুরূলি মিলিত মুখ ১৬ ৬খ, ৭ক] 
কল্যান ॥ আযু বিপিনে আওঁত কান ॥১৭| 

সারঙ্গ ॥ কুন্দন কনক ললিত করকঙ্কন কাঁলিন্দিকুলবেহারি ॥১৮| «ক, খ] 

ধানসি ॥ মুদির মরকত মধুর মুরূতি মুগধি মোহন ছন্দ 1১৯॥ 
স্থই ॥ স্যাম স্ধাঁকর ভূবনমনোহর ॥২০॥ 

মাউর ধান্রী ॥ একু অনেক একু পুন বাজসি ॥২১। ৭খ ] 

শ্রীরাগ ॥ ধক্জ বজর্ণঞ্ুল পদপন্কজকলিতং ॥২২॥ ৭খ, ৮ক] 

ধানশ্রী॥ রাধারমন রমনিমোনমোহন ॥২৩। 

শ্রীরাগ ॥ স্থপতি ধন্গুকী সিখগ্ডকচুড়ে ॥২৪| ৮ক] 

মল্লার ॥ কুটাল কুন্তল কুস্থম কাঁছলি ॥২৫॥ ৮ক, খ] 

স্থই রাঁগ ॥ জয় জয় জছুনন্দন কুলনিধিচন্দ্র ॥২৬। ৮খ] 
ধানসি॥ নন্দনন্দন চন্দচন্দন গন্ধনিন্দিত অঙ্গ ॥২৭॥ ৮খ, ৯ক] 

সাবেঙগ ॥ ভজনু' রে মন নন্দনন্দন অভয়চরনারবিন্দু॥২৮| 

॥ অথ গোষ্ঠ ॥ 
মাউর ॥ গোঁঠবিজই ব্রজরাঁজ কিসোঁর ॥২৯॥ ৯ক] 

সারেঙ্গ ॥ গোঠে গোচারত গু[উ)ড গোপাল ॥ ৯ক, খ] 

| দক্ষিন উত্তর গোষ্ঠ ॥ 
শ্রীরাগ ॥ গোঁখুরধুলি উছলি ভরূ অস্থর ঘন হা'ন্বারব হৈ হৈ রাঁব ॥১॥ 

ঘন ঘন সিঙ্গাবেচ্গবব ষুনিএ উনমত ব্রজবধু ধায় ॥২॥ নখ, ১০ক] 

॥ অথ কৃষ্ণন্ত প্রিয়ানাং রূপং ॥ 

দাক্ষিণ। প্রী। কুঞ্চিতকেসিনি নিরূপমবেসিনি ॥১॥ 



১১৬ গুথি-পরিচয় 

৫৬ গৌবি ॥ মুক্সতি শৃর্ধার়িদি বীসবিহাঁরিনি ॥২। 
€৭ তথা ॥ নিরূপষ কাঞ্চন বঈচির কলেধর লাবণি (৩1 ১০; খ] 
৫৮ সিন্ধুড়।॥ সরদ যুধাকরুমণ্ডল মণ্ডল খগুন বদম বিকাঁস 181 
৫৯ জতিশ্রী। আওএ কুহুমে বনি রাই ধমনি ধমি 1৫1 ১৯খ] 
৬০ বেলোওার ॥ কুঞ্ত চরনযুগ জাবক বঞ্জন খঞ্জন গঞ্জন ॥ ১*খ, ১১ক] 

॥ কষ্ঃপৃয়ানাং পুর্ববরাগ ॥ 

৬১ বড়ারি ॥ নিসসি নেহারসি ফুটল কদম্ব 1১। 
৬২ গান্ধার॥ ঢল ঢল সঙ্ল জলদ তন্ছ সোহন মোহন ॥২॥ ১১ক] 

৬৩ বড়ারি ॥ মরকত দরপন বরন উজোর ॥৩| ১১ক, খ] 

৬৪ শ্রীরাগ॥ চুড়হি' উড়ে সিখি সিখণ্ডক মগ্ডিত মালতি মাল 191 
৬৫ তুড়ি। সজল জলধর অঙ্গ মোনোহর ছটাঁএ চাহিল লহে ॥৫1 ১১খ, ১২কা] 
৬৬ শ্রীরাগ॥। নিল রতন কিএ নব মেঘঘটা ॥৬1 

৬৭ সিন্ধুড়া ॥ মত্ত মউর সিখগুক মণ্ডিত চুড়াএ মালতি মাল ॥৭॥ ১২ক] 

৬৮ শ্রীরাগ ॥ কি রূপ দেখিহ্ কালিন্দিকুলে ছলিয়। নাগর কাঁন ॥৮ ১২ক, খ]ু 

॥ অথ কৃষ্ণন্য পুর্বরাগ ॥ 

৬৯ গান্ধার॥ কালিদমন দিন মাহ ॥১॥ 
৭* বাল! ধানপ্রী। নিরমল বদন কমলবর মাধুরি হেরইতে তৈ গেছ 1২৪ ১২খ] 
৭১ সহই ॥ রতনমন্দির মহ। বৈঠলি যুন্দরি /৩। 
৭২ বরাড়ি॥ কাঞ্চন কমল পবনে উলটায়ল এছন বদন স্ছচারি 8৪1 
৭৩ সুই ॥ হেরইতে হেরি না হেরি ॥৫॥ ১৩ক] 

৭৪ বরাড়ি॥ সহচরি মেলি চললী বররঙ্গিনি 1৬1 

৭৫ গান্ধার ॥ রতন মন্দির ধনি লাবনি সাঁয়নি 1৭1 

৭৬ বরাড়ি॥ জাহ। জাহ। নিকমই তনু তন্গজোতি ॥৮। ১৩, ১৪ক] 

॥ অথ কষ্ণপ্রিয়ানাঁং স্বয়ধূদৌ]ত্য ॥ 

৭৭ ধানপ্রী॥ মুরূলি মিলিত অধর নবপল্পব ॥১॥ 
৭৮ বরাঁড়ি ॥ পতি য়তি ছুরমতি কুলবতি নারি ॥২। ১৪ক] 

৭৯ ধানসি॥ পাপি চকোর চান্দ বলি ধাঁওত মধুকর 1৩1 ১৪ক, খ] 
৮* সি্ধুড়া ॥ মুখ দিজরাজ অলককুল সংযুত শ্রুতি 181 
৮১ -ম্থুই | মধু মুখ বিমল কমল 18] ১৪খ] 
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বরাড়ি॥। কাহ। কমদিনি কাহ। উল হিম্কর ॥৯॥ ১৪খ, ১৫] 

| অথ শ্রীকুষ্ণস্ত স্বয়ং ছুতি ॥ 

কামোদ রাগ ॥ মনমথমকর ডরহি ডরে কাতর মনু মানস ॥১॥ 

গৌরি নট ॥ কাননে কুহ্ম তোড়সি কাহে গোরি ॥২। 
গান্ধার ॥? মদনকিয়াত কুলসমসর দারুন ॥৩| ১৫ক] 

বরাড়ি ॥ মনষখমকর ডরহি ডরে কাতর 18॥ ১৫ক, খ] 

স্থই ॥ সহজ অনঙ্গ তৃূজঙ মেধঘল 1৫1 
গান্ধীর ॥ কনকলতাঁএ কিএ বিকসল পক্স'মিনি ॥৬॥ ১৫খ, ১৬ক]] 

॥ অথ শ্রকুষ্ণপ্রিয়ানাং আপ্তহৃতি ॥ 

জতি ॥ স্থমইতে চমকই গৃহপতিত্বাব 8১1 
শ্রীবাগ ॥ লোচনহি' স্তামর বচনহ' স্তামর 1২8 ১৬ক] 

বিভা ॥ তুয়া অপরূপ রূপ ছেবি দু সঞ্জে॥গা ১৬ক, খ]ু 
স্থই॥ কাঞ্চন গোরি ভোরি বুন্বাবনে বিহরই সহচরি মেলি [81] 
ধানসি ॥ রঙ্গিনি সঙ্গে তুক্গ মনিমন্দিরে হেরইতে দস দিন রাম! ॥৫| ১৬খ] 
গান্ধার॥ আচরে মুখসসি গোই 1৬] ১৬খ, ১৭ক] 

॥ শ্রীকষ্কস্ত আঁপুছুতি ॥ 

গাঁন্ধার | কাঞ্চন জোঁতি কুলমময় গোরি ॥৭1 

তথা ॥ মঞ্তু বগল নিকুঞ্জ মন্দিরে 1৮1 ১৭ক] 
স্থই ॥ গহন বিরহ দহন লাগি ॥৯| ১৭ক, খ] 

ধানসি ॥ রসবতি সরসে পরস মুখবন্কে ॥১॥ 
বরাড়ি ॥ চান্দ নিহারি চন্দনে তন্থু লেপই ॥১১॥ ১৭খ] 

গ্ান্ধার ॥ কিএ হিমকর কিএ নিঝরে ঝর ॥১২ ॥ ১৭খ, ১৮ক] 

১০১ ধানসি ॥ কতএ কলাবতি যুবতি স্মুরূতি নিবসতি ॥১৩॥ 
১০২ সই ॥ জছু উদ্ধ উপর চিরদিন গিরিধর থির রহ ॥১৪% ১৮ক] 

1 রপোলাষ ॥ 

১০৩ কামদ ॥ ধনি ধনি কে! বিহি বৈদগধি সাধে ॥১॥ ১৮ক, খ] 
১৯৪ কেদার | মুখমণ্ডল কিএ সরদ স্থধাঁকর ভালহি' অঠমিক চন্দ ॥২। 
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শ্রীরাগ ॥ সুন্দরি ন। কর রূপ পসাহন আন ॥৩। ১৮খ] 
শ্রীরগ ॥ এ ধনি পদ্মমিনি পড়ল অকাঁজ 181 ১৮খ, ১৯ক] 
তথা ॥ তুয়। গুনে কুলবতি বরত সমাপন গুরূ গৌরব ভয় ছোরি 1৫1 

॥ অথ নব সভোগ। 

জতি শ্রী॥ ধরি সখি আচবে ভই উপচস্ক ॥৬| ১৯ক] 
বরাঁড়ি॥ অভিনব গোরি বসতি পতিগেহ ॥৭॥ ১৯ক, খ] 

বড়াড়ি ॥ স্থরতিক আসে ধয়ল পছ' পানি 1৮1 

॥ অথ সম্তোগ ॥ 

শ্রী॥ পেখনু' রে সখি জুগলকিসোর ॥৯॥ ১৯খ] 

কেদীর ॥ দরসনে নয়ন নয়ানসরে হাঁনল ভূজে ভুজে 1১০॥ ১৯খ, ২০ক] 

শ্ী। পহিল সমাগম বাঁধা কান ॥১১ 
কেদার ॥ সৌবরভে আগরি রাই স্থনীগরি কনকলত! সম সাঁজ ॥১২। 

তথ ॥ রতিরন রঙ্গভূমি বিরিন্দাবন বন ॥১৩॥ ২০ক] 

কামদ ॥ রাধামাধব নিকুঞ্জে পৈঠল 1১৪॥ ২০ক, খ] 

॥ অথ রাস॥ 

মাঁউর ॥ নবজৌবনি ধনি জগ জিনি লাবনি ॥১॥ ২০খ, ২১ক]) 

কামোদ॥ কাঞ্চনমনি গলে জনন নিরমায়ল 1২। 
বেলোওার ॥ বাজত ডম্ফ রবাব পাখা ॥৩। ২১ক] 

কেদার ॥ কালিন্দিতির স্থধির সমিরন কুন্দ কুমুদ 18 ২১ক, খ] 

মল্লার ॥ উ নবজলধর অঙ ॥৫॥ 
ধানসি ॥ জলদহি' জলদ বিষুরি দ্িঠি তাঁপক মরকত কনয় কটোর ॥৬ 
পটতাল ॥ কাঁনড়॥ সরদ চন্দ পবন মন্দ বিপিন ভরল ॥৭॥ ২১খ, ২২ক] 

মল্লার॥ বিপিনে মিলল গোপনারি হেরি হাসত ৮1 ২২ক] 

তুড়ি॥ অবনত আনন আচরে গোই ॥৯ ২২ক, খন] 

॥ অথ রসালষ ॥ 

বিভাষ ॥ বরজনি উগারি নাগর নাঁগরি স্থতি রহ কিসলয় সেজে 1১1 

ললিত রাগ ॥ হিমকর মলিন লাল কান হাষই।২। 
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তথ। ললিত রাগ ॥ কুসমিত কুঞ্কুটার মনমোহন (নরোত্তমদীস) ॥ 

ললিত রাঁগ ॥ গগনহি মগন লগন বজনিকর ॥৩। ২২খ, ২৩ক] 
বেলোয়ার॥ চললহি মন্দিরে নয়ল কিসোরি ॥81 

স্যাঁমগড়া ॥ রামকি নিল বসন কাহে পিন্ধ ॥৫॥ ২৩ক] 

॥ অথ রসোদগাঁর ॥ 

বিভাঁষ ॥ চৌদ্িগে চকিত নয়ন ঘন হেরসি ॥১। ২৩ক, খ] 

কামোদ ॥ বেহ্ছক ফুক বুক মদনানলে ॥২। 

ধানশ্রী ॥ জীহার দরসনে তু পুলকিলি ॥৩॥ ২৩খ] 

গন্ধার ॥ দরসনে লোরে ছুহু' দিঠি ঝাঁপ 18॥ ২৩, ২৪ক] 
ধানসি ॥ কুটাল কটাক্ষ বিসিখ ঘন বরিখনে ॥৫॥ 
তথ। ॥ হিদয়মন্দিরে মৌর কাহু ঘুমায়ল প্রেম পহরি ॥৬॥ ২৪ক] 

তথ] ॥ অবল। কি গুন জানি ধরে ॥৭॥ ২৪ক, খ] 

তথ। ॥ ঘন রসময় তচ্গ অন্তর গহিন ॥৮॥ 

কেদার ॥ যে! গিরি গোচর বিপিনহি সঞ্চরূ ॥৯॥ ২৪খ] 

শ্রীরাগ ॥ জাঁকর ভ্রমর তিমির জঙ্গ তঙ্গুরূচি ॥১০| ২৪খ, ২৫ক] 

ধানগ্রী ॥ আধক আধ আধদিঠি অঞ্চলে 1১১ 
তথা ॥ জব হরি পাঁনি পরসে ঘন কাঁপসি ॥১২॥ 

ভূপালি | কালি জবে পেখন্থ কালিম সাঝ ॥১৩॥ ২৫ক] 

কেদাঁর ॥ আদরে আগুসরি বাই হিদয় ধরি জান উপরে পুন রাখি ॥১৪॥ 

॥ অনুরাগ ॥ 

তুড়ী॥ মুই জদি বলে! সই পাসরিব কান 1১। 

সিন্ুড়। ॥ স্থনইতে অন্ুখন জছু নব নব গুন ॥২॥ ২৫খ] 
গান্ধার॥ নব নব গুনগন শ্রবন রসায়ন ॥৩॥ 

[হ্থহ ॥] সজনি অব কি করব উপদেস 181 

গান্ধার ॥ সে! কুলবতি অতি ছুলহ গতাগতি ॥৫1 ২৬ক] 

॥ অথ দান ॥ 

পাঁহিড়া ॥ চললি রাজপথে বাই হুনাগরি ॥১।॥ ২৬ক, খ] 
গুপরি ॥ এই ত বুন্দাবনপথে নিতি নিতি করি গতাঁগতি ॥২॥ 

শ্রীরাগ ॥ ত্রিভুবনবিজই মদন মহারাজ ॥৩1 ২৬খ] 
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তথ! বাগ ॥ হু ত্তুন যুঙ্জন কানাঞ্জি তুমি ঘে 1৪ ২৬খ, ২৭ক] 

বড়ারি॥ চিকুরে চোরাত্বসি চাঁমরকাতি ॥৫॥ 

শ্রীগান্ধার ॥ কি করব গোরম দানে ॥৬। ২৭ক] 

সারঙ্গ ॥ তৌহারি ত্বিদয়ে বোল বদরিকাশ্রমে ॥৭॥ ২৭ক, খ] 

॥ নৌকাখণ্ড | 
ধানসি ॥ এ নব নাবিক স্যামরচন্দ 1১॥ 

ধানশ্রী॥ জব লহ লহ হাঁসি মরমে মরমে পি ॥২॥ 

কামোদ ॥ বুষভাঙনন্দিবি নন্দনন্দন রতনমন্দির মাহ রে ॥১॥ ২৭৭, ২৮ক] 

॥ ফাগুয়। ॥ 

বসন্ত ॥ খতুপতি বিহরতি নাঁগর সাম ॥১| 

তথ। ॥ নটবরভঙ্গি রঙ্গে নাগর অভিনব নায়রি ॥২॥ ২৮ক] 

॥ অথাভিসারোতৎকঠ। ॥ 

গান্ধার ॥ অন্বরে ডন্বর কর নব মেহ ॥১। 

মন্দার ॥ কি করব মুগমদলেপন তোর ॥২। 

সুই ॥ মন্দির বাহিরে কঠিন কপাট ॥৩॥ ২৮খ] 

ধানপ্রী ॥ কুলবতি কঠিন কপাট উদঘাটন ॥৪॥ 
কেদাঁর ॥ কণ্টক গাঁড়ি কমল সম পদতল চিরহি' মুপুর ঝাঁপী ॥৫॥ 

॥ অথাঁতিসার 
কেদার ॥ মনিময় হুপুর জতনে আনি ধনি সো পহিরলি ॥৬॥ ২৯ক] 
সিন্ধুড়া॥ গুরূজন নয়ন বিধুস্তদ মন্দ |৭1 ২৯ক, খ] 

কামোদ ॥ নিলম মগমদে তন্ন অন্গরপ্লি 1৮| 

॥ অভিসার ॥ 

ধানসি ॥ কুন্দ কুন্থমে ভরি কববিক ভার ॥৯॥ ২৯খ] 

ভূপালি ॥ পোখলি রজনি পবন বহে মন্দ ॥১০॥ ২৯খ, ৩০ক] 

॥ অভিসার | 

ববাড়ি॥ মাথহি তপন তপত পথ বাঁলুক ॥১১। 

কামোদ ॥ সবছ' বধুজন চলু বৃন্দাবন গৌরি আরাধন লাগি 1১২॥ ওক] 
ললিত ॥ হরি রহ কাননে কামিনি লাগি 1১৬| ৩০ক, গ] 
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শ্রীরাগ ॥ হিমখতুজামিনি জামূনক তির ॥১৪। 
তথ! ॥ গুরূ দুধ বঞ্চত উজোর বর চন্দ ॥১৫॥ ৩০খ] 

কেদার॥ ভিত চকিত ভূজগ হেরি জো৷ ধনি চমকি ॥১৬% ৩*খ, ৩১ক] 

গাদ্ধার ॥ জব ধনি ঘর সঞ্জে ভেল বাহার ॥১৭| 

ভুপালি॥ অন্বরে ভরি নিজ নিরদ ঝাঁপি ॥১৮| 

সই ॥ অজু কৈছে তেজলি গেহ ॥১৯॥ ৩১ক] 
সিন্ধুড়া॥ গগনহি নিমগন দিনমনিকাতি ॥২০॥ 

॥ অথ বাসকলয্যা ॥ 

কামদ ॥ সাঁজল কুন্থমসেজ পুন সাজই ॥১॥ 

ধানগ্র। ॥ বাসিত বারিক পুরিত তান্থুল কুন্থমিত মদন সয়ন ॥২॥ ৩১খ] 
কেদার ॥ উজ্োর বাতি সেজ নব কিসলয়ে ॥৩॥ ৩১খ, ৩২ক] 

গুঞ্জরি ॥ ঘন নীপ সমিপই স্থনিএ সঙ্কেত মুব্ধলি নিসান |৪| 
জতি শ্রী হিষখতু নিসি দিসি রহব ॥৫1 

॥ অথে! উৎকণ্টা ॥ 
গান্ধার॥ দেখ সখি অঠমিক রাঁতি ॥৩২ক] 
তথা রাঁগ ॥ কাুক সন্দেস বেস বনিয়ায়লু সঙ্কেত কেলিনিকুগ্ত ॥২। ৩২ক, খ] 

সোই বাগ ॥ মধুখতুপতি রজনি উজৌর নহি মকর মলয় সমিরন মন্দ ॥৩| 
গুজ্জবি ॥ ভূজগে ভরল পথ কুলিসপ।ত সত কত ॥৪॥ ৩২খ] 

কপট কবন্ধ সোই নন্দনন্দন হাঁমাঁবি ॥৫॥ ৩২৭, ৩৩ক] 

সোই বাগ ॥ তৌহারি সম্বাদে জাগি মধুজামিনি ॥৬| 
গুজর ॥ খতুপতিরাতি বিরহজরে জাগই ॥৭॥ 
সোঁই রাগ ॥ উজোর সসোধর দিপ উজারল মধুকর ॥৮॥ ৩৩ক] 
গান্ধার ॥ কতহ' প্রেম ধনি হিয় মহা সীচি ॥৯॥ ৩৩ক, খ]ু 

স্থই বাগ ॥ এছন কাক সো৷ রূপ গুন ॥১০| 

॥ অথ বিগ্রল্ধ। ॥ 
বিভাস.॥ জঙ্গমহিম লতাঁসম সো ধনি তু ॥১॥ 
বিভাঁষ॥ পস্থ নেহাৰি বারি ঝন্ধলো। চলে ॥২। 

বরাড়ি ॥ চান্দনি রজনি উজাগরি নাগরি তোহাঁরি ॥৩। ৩৩খ, ৩৪ক] 

গুজ্জরি ॥ হুরিনিনয়ানি তেজি নিজ মন্দির 81 
১৬ 
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গান্ধার ॥ বিরহক বেদনে ফে। বারি 1৫1 

ধানসি রাগ ॥ ভানুকিরন চু অজ্গ না পরমই ॥৬ 

1 অথ গগ্ডিতা ॥ 

বিভাঁস রাগ ॥ আকুল চিকুর চড়ে সিখিচন্দ্রক ॥১1 ৩৪ক, খা] 

তথ। রাগ ॥ সহজই গোরি রোখে তিনলোচন ।২| 

ভূপালি ॥ **'রেখ হ্িদয় তোহারি। অন্তর জলত হামারি ॥৩। 

বামকীরি ॥ কাই নখচিহ্ন চিহৃলি |8॥ ৩৪খ] 

_.. নয়নক অঞ্জন অধরে ভেল রঞ্জিত নয়নছ' ॥৫॥ ০৪খ, ৩৫ক] 
রামকেলি ॥ রতিরন পণ্ডিত বেস জথগ্ডিত ঘন ঘন মেড়দি অঙ্গ ॥৬| 

সামর তঙ কিএ ভিষির বিরান ॥॥ ৩৫ক] 

ললিত রাগ ॥ এ ধনি কহ জিনি কানছুক ॥৮। ৩৫ক, খ] 

তথ| রাগ ॥ জধামিনি ফাগি অলস দিঠিপক্ষজ |৪| 

॥ অথ মানসিক্ষা ৷ 

সোই রাগ ॥ ছুর সঞ্জে নয়নে নয়নে জানবি ॥১॥ 
তথ! রাগ ॥ বারত নয়নলোরে পরিপুরিত ॥২॥ 

॥ সথ মালভঞ্গন । 

বিভভাশ রাগ ॥ নিজ্গ ত্বন্থ জারি দহুনে সঞ্জে ॥১॥ ৩৫খ, ৩৬ক] 
তথ। রাগ ॥ সন্ধরবরতে আজ পরবেনলু' ॥২॥ 

॥ অথনাপ। 

ভাঙ্ছকিরন জছ্ু অঙ্কে না পরসই জঙ্গন ॥১1 ৩৬ক] 
ধাঁনগ্রী ॥..*কাহু কহল কত মোহে ॥২॥ ৩৬ক, খ] 

মঙ্গল গুজ্ধরি ॥ পছুমিনি পুন পরবোধই তোই ॥৩ 
শ্রীরাগ ॥ বদন ম| কর মলিন ছান্দ 1৪1 
॥ শ্রীকফ্ণশ্ত বিরহ ॥ 

তেজহ দারূন মান মানিনি লাহ গাহ ॥১| ৩৬খ] 
প্রেম আগুনি মনহি গুনি ॥২। ৩৬খ, ৩৭ক] 

॥ অথ নিরহেতু মান ॥ 
কানঝকুণ্ডে কুনযমরে জর জর কান্থ হেরলি ।৩| 
তোহারি কেস কুসম তুল তাস্ুল ধরল ॥$| ৩৭ক] 
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রামকেলি ॥ কানু উপেখি রাই মহিন 1৫॥ ৩৭ক, খ] 
কত কত আদরে ধরি কর কোর ৬ 

রসবতি রাই রসিকবর কাঁন ॥৭॥ ৩৭৭] 
বরড়ি ॥ তু" বহুগরবিনি বাসক গেহ ॥৮॥ ৩৭খ, ওক] 
ধানসি ॥ মুঞ্চি জানন্থ হরি রাইকে পরিহ্রি ॥৯॥ 

গন্ধার ॥ আদর বাদর করি কত বরিখসি ॥১০॥ 

তথ। রাগ ॥ মধুর মুক্ূলিনবদে করসি ॥১১॥ ৩৮ক, খ] 

॥ অথ কলহস্তরিত] ॥ 

রাই অনাদর হেরি রসিকবৰর 1১॥ 

স্থই বাগ ॥ আন্ধল প্রেষ পহছিলে নাহি হেবক্ ॥২। 

ললিত রাগ ॥ কুলবতি কোই নয়নে জনি হেরই 1৩ ৩৮খ] 

ধাঁনশি ॥ কহল মুখলজনে দোঁখলি কান 181 ৩৮৭, ৩৯ক] 
শ্রীবাগ ॥ স্থনইতে কাঙ্গ মুনলিরব মাধুরি 1৫1 
সোই রাগ ॥ সে! মুখচন্দ নয়নে নাহি হের অব নয়ন ॥৬া ৩৪ক] 
সোই রাঁগ ॥ চরনে লাগি হরি হাঁর পরায়ল জতনে [ণা। ৩৯ক, খ] 

ভূপালি ॥ গান্ধার ॥ সে। বহুবল্লব সহজই ভোর 1৮1 

॥ দুত্যুক্তি ॥ 

সুন বহুবল্লব কান। ভালে তুহু চতুর স্থজান ॥৯॥ ৩৯খ] 

সজলনয়নে রজনি জাগি ॥১০॥ ৩৯খ, ৪০ক] 

॥ অথ প্রোসিতভত্তিক! ॥ 

গান্ধার ॥ না জান্দিএ কোন মধুরা সঞ্চে আয়ল 7১৪ 

স্থহই রাগ ॥ নামহি অক্রুর জুর নাহি 8২৪ 
তথ। রাগ ॥ তহু প্রাতরে চলব মথুরাঁপুর ॥৩। ৪০ক] 
বরাড়ি ॥ জাহে লাগি গুরগঞ্জনে মন বরঞ্চ ॥৪4 ৪০ক, খ] 

প্রীরাগ ॥ কালি হাম কুণ্লে কাছ জব ভেটব ॥৫॥ ৪০খ] 

॥ অথ ভবনবিরহ ॥ 

স্থই রাগ ॥ অথমিক জামিনিকীস্ত 1১1 

ধানসি রাগ ॥ হরি লহ নিরদয় রসময় দেহ ॥২৫ ৪১ক] 

শ্রীগান্ধার ॥ কাছ লহ নিরদয় চলব মর্থুযাপুর ॥৩1 ৪১ক, খ]ু 
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তথা রাগ ॥ শুনলহু মাথুর চলব মুরারি 18) 
গাদ্ধার রাগ ॥ হিদয় বিদারত মনমথ বাম ৫॥ ৪১খ] 

॥ অথ মথুর ॥ 

গান্ধার ॥ তুহু রহু নিকর্ধন ॥৬। 
বড়ারি ॥ অঙ্গে অনঙ্গজর মরমে বিসম সর ॥৭1 

গাদ্ধার ॥ নিসি দিসি জাগরি মধুপুর নাগরি ॥৮॥ ৪২ক] 
তথা বাগ ॥ তুহ' বিছুরলি গোরি ॥৯॥ ৪২ক, খ] 

ধানসি ॥ তোহারি বিছেদে ভরমে হাম ৪১০॥ 

বড়ারি ॥ করতলে চান্দবদন রহু থির ১১ 

তথ! রাগ ॥ তুয়৷ পথ জোই রোই দিন জামিনি ১২৪ ৪২খ, ৪৩ক] 
কেদাঁর ॥ উয়ল নব নব মেহ ॥১৩॥ 

গান্ধার ॥ এত দিনে গগনে অখিল ॥১৪। 

সিন্ধুড়া ॥ নিরস সরসি ঝামরি বয়ন ॥১৫॥ ৪৩ক] 

বরাঁড়ি ॥ অচপল চিত রতন তোহে সোঁপন্থ ॥১৬॥ ৪৩ক, খ)] 
তথ ॥ বাঁধানাম আঁধ সুনিঞ্ে ॥১৭। 

শ্রী গান্ধার ॥ জব দু" বাচাঁওলি নব নব 1১৮॥ 

তথ। রাগ ॥ জাহ। পু" অর্ূন চরনে চলি জাত ॥১৯॥ ৪৩খ] 

গান্ধার॥। তরূন অরূন সিন্দুর বরন নিল গগন হেরি ॥২০॥ 
সিনধুড়। ॥ কুঞ্জ কুপ্তর ভেল কোকিল সোঁকিল বৃন্দাবন ॥২১॥ ৪৪ক] 

ধানসি॥ ঘুমে আলাঁপমি কত পরবন্ধ ॥২২॥ ৪৪ক, খ]. 
স্থই বাগ ॥ শুন শুন সামর চন্দ ॥২৩॥ 

শ্রী গান্ধার ॥ ভাল ভেল মাধব তু রছ' দুর |২৪॥ ৪৪খ] 
সিদ্ধুড়া॥ অতএ মধুখতু মধুর জামিনি কাখিনি ॥২৫॥ ৪৪খ, ৪৫ক] 

॥ অথ বারমাসিয়। | 

আগন মাপ রাসরসে সাগর নাক্র ॥১॥ ৪৫ক, খ] 

॥ অথ চিত্রগিত বিরহ ॥ 

সিদ্ধুড়া ॥ কাচ। কাঞ্চন কাতি কমলমুখি ॥১| 
গুজ্জরি ॥ খিতিতলে স্থতলি বাঁল। ॥২। 

তথা গজ্জরি রাগ ॥ গুরূজন গঞ্জন বোল ॥৩| ৪৫খ] 
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ধানসী ॥ ঘনন্তামতগ্থ তুহ্ কিএ ভোরী ॥৪॥ ৪৫খ, ৪৬ক] 

তথা রাগ ॥ চিত অতি চপল পিরিতি অতি ভোরি ॥৫॥ 

বরাড়ি রাঁগ ॥ ছোঁড়ল সৃখময় কুন্ুমসয়ান ॥৬॥ ৪৬ক] 

তথ। রাগ 1 জে। হতপস্থ নয়নে ঝরে নির ॥৭॥ ৪৬ক, খ] 

মল্লার বাগ ॥। ঝর ঝর জলধরধার ॥৮| 

শ্রীরাগ ॥ টারল হিমখতু সিসিরক যন্ত ॥৯| 
গান্ধার॥ তাপিনি তির তির তরূতল ছায় ॥১০॥ ৪৬থ] 

ধানসী ॥ থীর বিজুরি সম বাঁল| ॥১১।॥ ৪৬খ, ৪৭ক] 

কেদার ॥ দাক্ধ দারূন দেত ছুরহি দলত ॥১২॥ 

তথ। রাগ ॥ ধৈরুজ ন। রহ স্থখময় পরিজুক্ক ॥১৩। ৪৭ক] 

তথা রাগ ॥ নন্দনন্দন নিচএ পেলে নিঠুর ॥১৪॥ ৪৭ক, খ] 
শ্রীগান্ধার॥ পরখি পেখলে? পুরূস উত্তম ॥১৫॥ 
তথা রাগ ॥ ফাগ্ডন গনইতে গুনগন তোরি ॥১৬॥ ৪৭খ] 
তথ। বাগ ॥ বাসিত বিসদর সে গৃহে পৈঠলি ॥১৭॥ ৪৭খ, ৪৮ক] 

গৌরি ॥ ভ্রমই ভবন রসে জন্থ অগেআন ॥১৮। 
শ্রী গান্ধার ॥ মদনমোহন মুক্ধুতি মাধব মধুর মধুপুরে ॥১৭। 
শ্রীবাগ ॥ রীঝলি রাজন গরমাহ1 তোঁই ॥২০॥ ৪৮ক] 
শ্রী গান্ধার ॥ হুনিপুতলি সম বাঁল! ॥২১॥ ৪৮ক, খ]ু 
তথ। রাগ ॥ শিশির কসিত সমাঁপলি ॥২২॥ 

তথ! রাগ ॥ হীরক হার হ্বিদএ নাহি ধরই ॥২৩॥ ৪৮ব] 

৫৭ পদ্ধাস্থতসমুদ্র 
রাধামোহন ঠাকুর 

পুধিসংখ্যা ১৯৫১৭ পত্র ৮১, খণ্ডিত : আকার ১১২৮৮ ৫২৪। 

আসত, 
[১খ শ্রীত্রীরাঁধাকষ্ণাভ্যাং নমঃ ॥ অথ শ্রীপদাম্ৃতসমূদ্র ॥ 
১ শ্রীযুতং জগদানন্দং বিধুং বন্দে মহা প্রভু । তং চৈতন্যতন্থং মৃর্ধ, রাধিকাং কৃষঃ- 

বিগ্রহং ॥১॥ দয়োদ্ধত জগতঙ্ঞান: স্কুরদ মন্দ গৌরছ্যুতিঃ। স্বভক্ত নয়নোৎসব প্রবর 
ভদ্কিদাীত। প্রভূঃ ॥২ কলৌ কলিত বিগ্রহাঁকুল হ্ৃদয়ভাবান্লিত। সনাতন- 
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তঙ্গমুদ! জয়তি কোপিলোকাত্রয় 1৩। পঙ্গু ভ্রমতি ব্রন্ধাং সৃর্থে! বেদার্থবিষ্ভবেং। 
ক্লূপালেশেন জন্তাহং বন্দে তং গুরুমীশ্বরং 181 বন্দেহং জগদানন্দং গুরুং চৈতন্দায়কং । 

পদ বেদার্থ বিস্তারে প্রবর্ডোয়ৎ কপাশয়া ৫॥ গুবো প্রকাশকং প্রাধকফাখ্যং সর্কা- 

সিদ্বিদং। প্রসাদা ভয়সংযুক্তহ বন্দেহহংকর্ণার্ণবং 1৬ শ্রীগোবিনগীতং বলে 
বিদ্িতং লিখিলাখিলে। তত্পুজনস্ত সর্বেষাং পাদপদ্ধ মহানিশং ॥৭। প্রীনিবাসাচার্যং- 
বরং সভক্তং সনরোত্তমং । রামচন্দ্রগোবিন্দাখ্য কবিজ্ঞ মহুমাশ্রয়ে ॥৮। শ্রীরপ- 

সনাতনৌ বন্দে ভষ্টযুগ্যং পুনঃপুনঃ। শ্রীজীবং বধুনাথঞ্চ সর্বাভীষ্প্রদায়কং 7৮ 
শ্রীচৈতন্যংমহং বন্দে সাবধৌতং প্রতৃং বরং ।১খ] [২ক সাধৈতং করুণাসিন্ধুং সগণং 

সন্বরূপকং ॥১০| শ্রীরাধাকৃষ্চন্দ্র ললিতার্দি সর্ীগণং বুন্দাদেবীচ তস্থানং বন্দেতৎ- 

স্থানবাসিনং 1১১॥ বিদ্াপতি চণ্ডিদীসৌ জঙ়্দেব কবীশ্বরঃ। লীলাশুকং প্রেমযুক্তো 
রামানন্দশ্য নন্দদঃ 7১২ শ্রীগোবিন্দ ক্বীন্দ্রোহত্য সিদ্ধকফ্কবিলকঃ 1 পৃথিব্যাঁং 

ধন্য ধন্যান্তি বর্তত্তে সিদ্ধরূপিণঃ ॥ এতাঁন্ বিজ্ঞরাঁন্ বন্দে সপ্তবারিধিতুল্যকঃ। 
য়েষাং সংশ্বতিমাত্রেণ সর্ধবসিঙ্গি প্রদায়তে 1১৩। সর্বাতীষ্টপ্রদার্থংশ্চ সর্ববপিহ্ধিবিধায়িনঃ | 

সর্বভাগবতান্থন্দে তৃপং দস্তে ধরাম্যহং 1১৪। আগচার্ধাপ্রতৃবংশাশ্চ বন্দে তে তৎ- 
কুলোস্তবঃ। কোপি দৃষ্ট পরিবারান্ তদেক গতমানসান্ ।[১৫।] স্কাহং ধূলিসমঃ স্কেদং 

স্পর্শনং রসবারিধেঃ | কিন্তু সম্ভাব্যতে তত্র মহদ।জ্ঞাবরং বলং ॥১৬। আলোক্া 

গীতশাস্ত্রণি সপ্তক্তানাং কৃতাঁর্িত। সংগৃহস্তে সথগীতানি বর্ণনং সাহুসারত ॥১৭া 

পূর্বোক্ত গীতকর্তৃণাং কদাচিৎ গানপোষকং। ন লভ্যতে সাত্রগীতৎ বিচিত্তা হাদি 
তৎপদং ॥ দাশ্তামি চরণং কৃত্বা তত্র তে ২ক] [২খ -সা কপাঁবলে। ক্ষম [মা]মপরাঁধং মে 

আোতারোহদোষদশিনঃ ॥১পা মৎকুলাপোধ্যানি গীতানি করকুণার্ণবং। তদামরি 
ভবেদ্বাক্ত। যুম্মাকন্নদয়ালুতা ॥ পদাম্বৃতলমুদ্রাখ্যাঃ সত্তক্তগীতসংগ্রহং। শ্রোত্রাণাং 

হৃদয়ানন্দং কৃর্ধ্যাৎ তদন্ুুভাবিত ॥১৯% জনোৌধনৌতি কাতরোনহ্বদয় দন্যনহুচ্চযতে | 
তবাপিবত জোষণ! প্রবরকর্থ কুর্বন্থহা, ॥ নিগৃহৃতদ্মং কপাপ্রবর লোঁকসছ্যো 'প্রভো | 

তথ। কুরু য়থ। ভগবস্তভজন পদ্ম নিপ্রাণিমি ॥২০॥ লবাদ্ধমপিমানসং করুণ নৈব 

ভীতি ভজেৎ। কথং ভবছুপাষণা ভবস্ত মন্দভাগ্যন্য মে। তথা কুরু য়! 

ভবশ্চরণপদ্ম সদ্ধাসনাঃ ভবেদ নিসমত্রহি স্বগণ ভাগ্যসিদ্ধে প্রভো। ॥২১। অমন্দ 

গরলাধিকং বিষয়পুঞ মর্ত্যাশকক! সথখংবত তবিষ্যতিত্যনিশমত্ত্র মন্সীনসং | ক্ষণৎ তব 

পদণশ্ুজ শ্রতি নৈব পাপাশযর়ং তথা! কুরু জগদগ,রো! চরণপদ্যং লুন্ধং ভবে ॥২২1 
অগণ্য বর পাশীনাঁমতি গরিষ্ঠ পাপাত্নঃ কুকর্ম তবেধোষত সমনদও পাত্রন্ত ষে। 
ত্বসেষ করুণার্ণকে: শরপনাত্র সংসাঁরিধঃ প্রকৃষ্ট করুণ প্রভো বিতর যাঁদবেন্্রপ্রিয় ৩৫ 
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প্রসাদ ময়ি পামরে কুজ্ধন সৃঢ় ২খ] [৩ক পাপাশয়ে লমুদ্ধর ভবার্ণৰাৎ করুণ কর্ণধার 
প্রভো। সদেব পতিতং নিজ প্রবরদ্বোষ সংঘৈরমুং জনং প্রিয় জনার্দনশ্রিত 
পদাজনাবং তব ॥২৪॥ সহুষ্টমপি মাং জনং ক্ুখয় তক্তিবর্ধং পর স্বকর্ধভবদে 
সতভ্ৃষিমত্ত্র ছুর্বাসনং। ভবে ভবছুপাসনা ভবলদভোগাদানাৎ প্রভে। বদান্যবর 

সদগতে ব্রজবিনোদ ভক্তপ্রিয় ॥২৫৪॥ প্রভো! নহি তবোজ্ল প্রমিতরত্বসীমাঁমহুং 
কদাপ্যগমমুখপথ প্রসতিসীন পাটচ্চর। নম তম্থহূর্যবর কৃত কুমতিরস্তি দেব 

বনারমুকুরু জনং কৃপা প্রবল পাশ সংঘারতং ॥২৬। দয়। তব হ্থবিশ্রত। পতিত- 
সংঘনিস্তারিণী জড়াঁচিত চিদন্নয় প্রকর মুগ্ধহবচ্ছোধনা। অতং প্রপতিতে ময়ি 
প্রবরদোষ মুড়ে জনে দয়াঙ্থুক ঘথ। প্রভে! চরণপদ্ম ভক্তি ভবেৎ॥২৭৪॥ ইদ্রং 
হৃদয়বর্তন প্রথিতমত্র পদ্যাষ্টকং গুরোশ্চরণমাধুবীশরণ বিক্রমোয়ঃ পঠেৎ। সতস্থ 
করুণার্ণবকপণবত্সলোয়ৎ প্রভুঃ করোতি কক্ষণাং বরাং কলিজগতাং বাধ্যস্যহি ॥২৮। 

২ ॥ মালব রাগে রূপক তালেন গীয়তে ॥ 
প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং বিহিত বহিত্ চরিত্রমখেদং 

কেশব ধৃতমীনশরীর জয় জগদীশ হরে ॥১/৬| 

ক্ষিতিরতি বিপুল তরে তব তিষ্ঠতি পৃষ্ঠে ধরনিধরণ কিণ চক্র গরিষ্ঠে 
কেশব ধৃতকৃষ্মশরীর জয় জগদীশ হরে ॥২। 

বসতি দশনশিখরে ধরণী তব ৩ক]৩খ লগ্ন/ শশিনিকলক্ক কলেব নিমগ্না 
কেশব ধৃতশুকররূপ জয় জগদীশ হরে ৪৩ 

তব করকমলবরে নখমস্ভুত শৃঙ্কং দলিত হিরণ্যকশিপুতন্থ ভূঙ্গং 

কেশব ধূতনরহরিরূপ জয় জগদীশ হবে ॥91 
ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুত বান পদ্নখনীরজনিত জনপাবন 

কেশব ধৃতবামনবূপ জয় জগদীশ হরে ॥৫॥ 

ক্ষত্রিয় রুধিরময়ে জগদপগত পাপং স্তপয়সি পয়সি শমিত ভব তাপং 

কেশব ধৃতভূঙ্পতিরূপ জয় জগদীশ হরে ।৬। 

বিতরসি দিচ্ছ রণে দিক্পতি কমনী়্ং দ্শমুখমৌলি বলিং রমণীয়ং 
কেশব ধ্ৃতবামশরীর জয় জগদীশ হবে ॥৭ 

রহসি বপুষি বিষদে বদনং জলদাভং হলহৃত্তি ভীতি মিলিত যমুনাঁভং 
কেশঘ ধৃতহলধরক্প জয় স্বগদীশ হরে 1৮1 

নিন্দসি যজ্জ বিধেরহহ্ক্রতিক্জাতং স্দয়হদয়দশিত পণুঘাতং 

কেশব ধৃতবুদ্ধশনীর জয় জগদীশ হরে ॥৯। 
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ম্নেচ্ছনিবহনিধনে করয়সি করবালং ধূমকেতুমিব কিমপি করালং 
কেশব ধূতকন্কিপরীর জয় জগদীশ হরে ॥১০॥ 

শ্রীজয়দেব কবেরিদ মুদ্দিত মুদারং শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারং 
কেশব ধৃতদশবিধরূপ জয় জগদীশ হবে ॥১১৪ 

কেদার রাগ মণ্ডক তালে! ॥ ইদং পদং সৌরভসেবিত পুষ্প ৩খ, ৪ক] 
ভৈরব ॥ অপঘন ঘটিত ঘুস্থণসার ৪ক] 

কেদার ॥ দামোদর রতিবর্ধন বেশে ৪ক] 

মল্ল(র ॥ নিন্দিত শশধর নিরুপম নখরং (রাঁধামোহন) ৪ক, খ] 
গৌবী॥ চম্পক সোঁন কুস্থম কনকাঁচল (গোবিন্দদাঁস) ৪খ] 
মঙ্গল ॥ জয় রে জয় রে গোরা শ্রীশচীনন্দন (নয়নানন্দ) ৪খ, ৫ক] 

শ্রীবাসঅঙ্গনে বিবিধ বন্ধনে (বৃন্দাবনদাঁস) ৫ক] 
১০ যথ। রাগ ॥ বিমল হেম জিনি তন অন্ুপাম রে (বৃন্দাবনদাস) ৫ক, খ] 

১১ সিন্ধুড়া ॥ গৌরাঙ্গ করুণাদিদ্ধু অবতার (গোবিন্দদাঁস) ৫খ] 
১২ বিভাষ ॥ বন্দে বিশ্বস্তরপদ কমলং (রাঁধামোহন) ৫খ] 
১৩ মণ্ডক তাল ॥ জয় জয় গৌরচন্দ্র দয়া কর মোরে (বাঁধামোহন) ৫খ, ৬ক] 
১৪ বরাঁড়ি ॥ জয় নিত্য নন্দাছৈত গৌরভক্তবুন্দ (বাঁধামোহন) ৬ক] 
১৫ তোড়ি ॥ শ্রীগুর বৈষব অবতার সার (রাধামোহন) ৬ক] 
১৬ থস্ভাবতি** ॥ মধুকররঞ্চিত মালতিমণ্ডিত (বাধামোহন) ৬ক, খন] 
১৭ নট ॥ মুল মলয়জ পবন তরলিত (রামানন্দ) ৬খ] 
১৮ ধানসী ॥ মরকত মঞ্জু মুকুর মুখম গুল (গোবিন্দদাঁস) ৬খ, ৭ক] 
১৯ যথ। ॥ স্তর মারুত বন্দিব পল্লব (রামানন্দ রায়) ৭ক] 
২০ সিন্ধুড়।॥ অঞ্জন গঞ্জন জগজনরঞ্ন (গোবিন্বদাস) ৭ক] 
২১ দশকোশী ॥ নিরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে (গোবিন্দদাঁস) ৭ক, খ] 
২২ সুহই ॥ লাখ বাণ কাঞ্চন জিনি ( গোবিন্দদাস ) ৭খ] 
২৩ কানড় ॥ পুন পুন গতাগতি কর ঘর পন্থ (বাঁধামোহন ) ৭ধ, ৮ক] 
২৪ বেলোয়ার ॥ ববণি না হোয়ে কূপ বরণ চিকনিয়] ( অনস্তদাস ) ৮ক] 

ততঃ শ্রীকক্স্ত প্রিস্বানাং পূর্বববাগবৌধক গীতানি '' ৮ক, খ; »ক] 
২৫ বরাড়ি॥ নিশপি নেহারদি ফুটল কদন্থ (গোবিন্দদাপ ) ৯ক] 
২৬ খ। রাগ ॥ কি তু ভাবনি রহপি একস্ত (রাঁধামোহন ) ৯ক, খ] 
২৭ ধানশী ॥ মো! মেনে মন্ধ মন্থু কি খেনে গৌরাঙ্গ (গোবিন্বদাস ) ৯খ] 

৬ তর ৮9 ৫& গছ ০০ 
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প্রীরাগ ॥ শচীর কোঁঙর গৌরাক্গনন্বর ( গোবিন্দদাঁস ) ৯খ] 
কানড় ॥ ঢর ঢর কাচ অঙ্গের লাবনি (গোঁবিন্দদাস ) ৯খ, ১০ক] 

প্রীরাগ ॥ নীল রতন কিয়ে নবঘনঘট। ( গোবিন্বদীস ) ১০ক] 
ধানসী ॥ মরকত রতন মুকুরবর লাবণি ( যছুনন্দন ) ১০ক, খ] 

গান্ধীর ॥ ইন্দীবরবর উদর সহোদর ( যছুনন্দন ) ১০খ] 
ধাঁনসী॥ চূড়হি চারু শিখগ্ডিত মণ্ডিত ( গোবিন্দদাঁস ) ১০খ] 
ধানশী॥ মরকত দরপণ বরণ উজোর ( গোবিন্দদাঁস ) ১০খ, ১১ক] 
শ্ীগান্ধার ॥ ঢর ঢর সজল জলদ তন্ছ সোঁহন ( গোবিন্দদাস ) ১১ক] 
ধানসী ॥ গোউরবরণ মণি অভরণ ( বলরাম ) ১১ক, খ] 

কামোদ ॥& কুশুমিত কাঁনন হেরি শচীনন্দন ( বাঁধামোহন ) ১১খ] 

সিদ্ধুড়া ॥ কানড় কুন্ছম বন হেরি শচীনন্দন ( রাধামোহন ) ১১খ] 

ধানবী ॥ কাহে পুন গৌরকিশোর (রাঁধামোহন ) ১২ক] 
কেদাঁর ॥ দেখ গৌরবর গুণধাঁম (রাঁধামোহন ) ১২ক] 
কর্ণাট ॥ আজু হাম নবদ্বীপ দ্বিজরাজ পেখন্ছ (রাঁধামোহন দাস ) ১২খ] 

্রীরাগ ॥ কাঞ্চন কমল নিন্দি সুন্দর মুখ (রাঁধামোহন ) ১২খ] 
বরাড়ি ॥ লাখ বান হেম জিতি অপরূপ গৌরছ্যতি (বাধামোহন) ১২খ, ১৩ক] 
মন্ার ॥ ভাবহি গদগদ কহত শচীস্ৃত (রাধামোহন ) ১৩ক] 

গুজ্জরী॥ পুরুবহি শচীস্ত ভাবহি উনমত ( রাধাঁমৌহন ) ১৩ক, খ ] 
যথ। রাগ ॥ য়ছু মুখলাঁবনি কত কুলকামিনী (রাঁধামোহন দস ) ১৩৭] 

কাঁমোদ ॥ ও মুখমণ্ডল জিতি শরদ হধাকর ( গোবিন্দদাস ) ১৩খ ] 

বরাড়ি ॥ শুনইতে চমকই গৃহ পরিবার € গোঁবিন্দদীস ) ১৩খ, ১৪ক] 

পাশ্চাত্য ধানশ্রী ॥ তুয়া অপরূপ রূপ হেরি দূর সঞ্জে ( গোবিন্দদাস ) ১৪ক] 

পঠমঞ্জরী ॥ লোচনছ" শ্টামর বচনেনু' শ্তামর (গোবিনদদীস ) ১৪ক, খ] 
গান্ধার ॥ সহজে হ্থনিক পুতলি গোরী (জ্ঞান ) ১৪খ] 

ধানসী ॥ থোরি বয়স ধনি ভাল মন্দ নাহি জানি( রাঁধামোহন ) ১৪খ] 

যথা রাগ ॥ কাঞ্চন গৌরী ভোরি বুন্দাবনে (গোবিন্দদীন ) ১৪খ, ১৫ক] 
স্ুহই ॥ তুয়া রূপ জগজন করত ধেয়ান (রাধামোহন ) ১৫ক] 
ব্বাঁড়ি। নিরমল কুল দীল কাঞ্চন গৌরি (যছুনন্দন ) ১৫ক, খ] 
মঙ্গল ॥ অদভূত কূপ দৈবে হেরি (বাধামৌহন) ১৫খ] 
বরাঁড়ি ॥ মধু হিয়। বিন্দমি কবি তুহ্ছ রৌষ (বাঁধীমৌহন) ১৫খ] 
১৭ | 
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শ্বামগুজ্বরী & গৌপকুমার সমাজমিমং সখী রোমানন্দ রায়) ১৫খ, ১৬ক] 

সহই ॥ আচরে মুখশশি গৌয় (গোবিন্দদাস) ১৬ক] 
ধানশী ॥ অব তুয়। নয়ান মূরলী বিশে জারল (রাধামৌহন দাস) ১৬ক, খ] 
মল্লার ॥ রাইক রাগ কলি বহু মোয় (রাধামোহন) ১৬খ] 

পঠমঞ্জরী ॥ হাঁমারি নিঠর পন শুনইতে ইন্দুমুখী রোঁধাঁমোৌহন) ১৬খ] 
পঠমঞ্ররী | মিশিত বরাঁড়ি 1 বদন নিজ সখি হেরি (রাঁধামৌহন) ১৬খ, ১৭ক]. 

বরাড়ি ॥ মধুর মধুর তুয়া রূপ (গোঁবিন্দদাস) ১৭ক] 
ধানসী ॥ রাঁধানাঁম রনী বিহি নিরমীন রোধামোহন) ১৭ক, খা] 
মঙ্গল ॥ কাক সক্ষেতবচনে স্থধামুখি (যছুনন্দনী। ১৭৭] 

যথা রাগ ॥ শুন গুন এ সথি বচন বিশেষ (বিদ্যাপতি) ১৭খ] 
মঙগল॥ ঝাইক কুঞ্জগমন শুনি মাধব (রাঁধামোহন) ১৮ক] 

শ্রীগান্ধার ॥ থবহরি কীপয়ে গদগদ্র ভাষ (বাঁধামোহন দাঁস) ১৮ক] 

ভূপালি ॥ পহিলহি রাঁধ। মাধব মেলি (গোবিন্বদাঁন) ১৮ক, খ]ু 
কেদাঁর॥ সৌরভে আগরি রাই হুনাঁগরি (গোবিন্দদাস) ১৮খ] 
ভূপালি ॥ স্রততেয়াসে ধয়ল পুন পাঁণি (গোবিনদদাস) ১৮খ] 

ইতি জ্রীপদাম্বৃতসমুদ্রে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ বর্ণনং ॥ 

অথে। বসোদগীর ॥ তত্র শ্রীগৌরচন্জ্রো যথ। ॥ 

ললিত ॥ দেখ দেখ গৌর প্রেমরসধাঁম (রাধামোহন দাস) ১৯ক] 
কুহর ॥ জয় জয় গোকুলচন্দ্র (রাধামোহন দাস) ১৯ক] 

বিভাঁষ ॥ চৌদ্দিশ চকিতনয়নে ঘন হেরি (গোঁবিন্দদাস) ১৯ক, খন] 

সিন্ধুড়া 8 যে! গিরি গোচর বিপিনহি সঞ্চর (গোঁবিন'দীস) ১৯খ] 
তথ] রাগ ॥ শুন সঙ্জনি কানু সে বরজভূজঙ্গ (গোবিন্দদাঁস) ১৯খ] 

স্থহই ॥ কুন্দন কনয়া কলেবর কাঁতি (গোবিন্দদাস) ২০ক] 

মঙ্গল ॥ দেখ সখি গৌর পরম অনুপাঁম (রাঁধামোহন দস) ২০ক] 
ধানসী ॥ অভিনব জলধর রুচির স্থদেহ (রাঁধামোহন) ২০ক, থ] 

॥ অথ শ্রীকফত্ত পূর্ববযাগ ॥ 
বালায়তি ॥ সখি রাধ। নাম কি কহিলে (যছুনন্দন) ২০খ] 
যথা রাগ ॥ বাধা নাম কি কহিলে আগে (বাধাযোহন দাঁস) ২০খ] 

কদঘ্ব ॥ খেনে খেলে নমবনকোনে অন্গসরই (বিস্তাপতি) ২০খ, ২১ক] 



পুঁথি-পরিচয় ১৩১ 

৮৪ রঙ্গিনি॥ শৈশব যৌবন দরশন ভেল (বিগ্ভাপতি) ২১ক] 
৮৫ যথা বাগ ॥ বালা না রহে গুরুজন মাঝে (বিষ্াঁপতি) ২১ক] 

৮৬ যথা রাগ ॥ রাঁধ! বয়সি কহসি তু থোর (রাধামোহন) ২১ক, খ] 
৮৭ তথা রাগ ॥ দিনে দিনে উন্নত পয়োধর পীন (বিষ্তাপতি) ২১খ] 

॥ বয়সন্ধিবর্ণন ॥ 

৮৮ তথা রাগ ॥ নদীয়! নগরে ও ন। রূপ (বংশীবদন) ২১খ] 
৮৯ জয়জয়স্তি ॥ দেখ নটবর নাঁচে শচীর কোঁঙর হে অজ্ঞাত) ২১খ, ২২ক] 

৯০ যথা রাগ ॥ পৌগণ্ড বয়ম শেষ গৌরাঙ্গ হন্দর (রাঁধামোঁহন) ২২ক] 
৯১ জয় জয় গোকুলমঙ্গল শ্টাম (রাধামোহন) ২২ক] 

৯২ নটবর ॥ চিকুর চাঁমরি চাঁমরচয় রুচি (বাধামোহন) ২২খ] 

৯৩ শ্রীগান্ধার ॥ কালিদমন দিন মাহ (গোবিন্দদাঁস) ২২খ] 
৯৪ তথ! রাগ ॥ হেরইতে হেরি না হেরি (গোঁবিন্দদাস ) ২২খ, ২৩ক) 
৯৫ সহচরি মেলি চলই বররঙ্গিনী ( গোবিন্দদাস ) ২৩ক] 
৯৬ ববাঁড়ি ॥ যাহা যাহ! নিকসই তন্থ তন্থ জ্যোতি (গোবিদদদাস ) ২৩ক] 
৯৭ পুরবী ॥ যাহা যাহ! পদযুগ ধরই ( বিদ্যাপতি ) ২৩খ] 
৯৮ শ্রী॥ অপরূপ পেখলু রাম। ( বিষ্ভাঁপতি ) ২৩খ] 
৯৯ যথা রাগ ॥ পেখন্ছু অপরূপ রাম। ( বিষ্ভাপতি, গোবিন্দদাস ) ২৩, ২৪ক] 
১০০ কাঁমোদ ॥ রতন মঞ্জির ধনি লবণি শাঁঙর ( গোঁবিন্দদাস ) ২৪কা] 

১০১ গান্ধার ॥ কাঞ্চন কমল পবনে উলটাআল ( গোবিন্দদাস ) ২৪ক] 

১০২ যথা রাগ ॥ নিরমল বদ্দনকম্বলবর মাধুরী ( গোবিন্দদাস ) ২৪ক, খ] 
১০৩ যব ধরি পেখন্থ সো মুখলাবনি ( ষছুনন্দন ) ২৪খ] 

১০৪ কল্যাণ ॥ মুরতি দামিনী দমন ধামিনী ( অজ্ঞাত ) ২৪খ, ২৫ক] 
১০৫ পাহিড়া ॥ কি মধুর কি মধুর বয়স নব কৈশোর ( হরেরুফদাস ) ২৫ক, খ] 
১০৬ ধাঁনসী ॥ নব কাম স্থুললিত দেহ অনুপম ( বাধামোহন দাস ) ২৫খ] 

১০৭ মালসী ॥ জয় জয় বৃষভা্নন্দিনী ( গোঁবিন্দদাস )২৫খ] 
১০৮ নট বাগ ॥ বিদগদ শেখর ভুবন মনোহর ( রাঁধামোহন ) ২৫খ, ২৬ক] 
১০৯ ষথা রাগ ॥ এ ধনি কমলিনি শুন হিতবানী (বিস্তাপতি ) ২৬ক] 
১১০ ভূপালি ॥ জীবন চাহি যৌবন বড় রঙ্গ (বিস্তাঁপতি ) ২৬ক] 
১১১ যথ। রাগ ॥ মুদিত নয়নে হিয়া] ভুজযুগ চাপি ( গোবিন্দদাস ) ২৬ক, খ] 
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প্রীরাগ ॥ কতএ কলাঁবতি যুবতি সুমুরুতি( গোবিন্দদাঁস ) ২৬খ] 
ধানসী ॥ সুন্দরি রমণিজনম ধনি তোর ( গোবিন্দদাঁস ) ২৬খ, ২৭ক] 

শ্রীরাগ ॥ কিএ হিমকরকর কিএ নিঝর ঝর ( গোবিন্দদীস ) ২৭ক] 
ধানসী ॥ রসবতি সরস পরস স্থখ বঙ্গে ( গোবিন্দদাঁস ) ২৭ক] 

অথ॥ চম্পক্দাম হেরি চিত অতি বন্ষিত ( গোবিন্দদাঁস ) ২৭ক, খ] 

অথরাগ॥ সেজেনাগর গুণের ধাম ( বড়ু চণ্ডিদাস ) ২৭খ] 

অথ রাগ ॥ শুনশুন গুণবতি বাই (জ্ঞান ) ২৭৭] 
স্বহই ॥ ধনি ধনি গুণবতি রাধে ( বিদ্যাপতি ) ২৭খ, ২৮ক] 

কাঞ্চনযুতি কমলময় গৌরি €(গোবিন্দদ্াস ) ২৮কা] 
স্থহই ॥ গহন বিরহ গহ লাগি ( গোঁবিন্দদাঁস ) ২৮ক] 
অথবাগ॥ এধনি এধনি বচন শুন ( চণ্ভীদাস ) ২৮ক, খ] 

আজু এক অপরূপ শুনি নবদ্বীপে (রাধামোহন ) ২৮খ] 

আঁকুল চিকুর মিলিত মুখমণ্ডল (বাঁধামোহন ) ২৮খ] 

যথা রাগ ॥ পবিহর এ সখি তোহে পরনাম (বিদ্ভাপতি ) ২৯ক] 

কানড় ॥ হাম শিখাঅব চরিত বিশেষ ( বিষ্ভাপতি ) ২৯কা] 

শ্রীরাগ ॥ কেমনে মিলব ধনি স্থপুরুথসঙ্গ ( বিদ্যাপতি ) ২৯ক, খা] 

অথ রাগ ॥। নাঁমহি জাঁকর মদনময় জগনারি (রাঁধামোহন দাস ) ২৯খ] 

অথ ॥ সখিগণসঙ্গে চললু বররঙ্গিনী (রাঁধামোহন ) ২৯খ, ৩০কা] 

যথা ॥ সকল সখীগণ পরবোঁধি কামিনী ( অজ্ঞাত ) ৩০ক] 

কামোদ ॥ বাঁনি বিলাঁসিনী আকুল কান ( অজ্ঞাত ) ৩০ক] 

জতি শ্রী ধরি সখিআচরে ভই উপচন্ক ( গোবিন্দদাঁস ) ৩০ক, খ] 

॥ রসোদগার ॥ 

বিভাঁষ ॥ হাঁমে দরশাইতে কতহু বেশ করু ( কবিশেখর ) ৩০৭] 

ধানসী | করে কর ধরি য়ে| কিছু কহল (বিষ্ভাপতি ) ৩৩খ, ৩১ক] 
কামোদ ॥ ব্রঙ্জ অভিসাবিণী ভাব বিভাবিত (বাঁধামোঁহন ) ৩১ক, খ]ু 

কামোদ ॥ নন্দনন্দন চন্দ্রন্দন গন্ধনিন্দিত অঙ্গ ( গোবিন্বদাঁস ) ৩১খ] 

ধানসী ॥ করিবর রাঁজহংস গতি গামিনী (অজ্ঞাত ) ৩১খ, ৩২কা] 

কাঁমোদ ॥ দেখ দেখ নব অভিসারিণী রাই (রাধামোহন দাদ ) ৩২ক] 
* স্্ীরাগ ॥ নব অভিসারিণী কুপ্তহি ভেটল (রাঁধামোহন দাস ) ৩২ক, খ] 
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ধাঁনসী ॥ ত্বং কুচবল্লিত মৌক্তিকমালা (সনাতন ) ৩২খ] 
অথ রাগ ॥ কুন্দ কুন্ুমে ভরি কবরিক ভার ( গোবিন্দদ।স ) ৩২খা] 
ভূপালি ॥ গুরু দুর বঞ্চউ উজোর চন্দ ( গোঁবিন্দধাস ) ৩২৭, ৩৩ক] 

য়তি বাগ ॥ হিমখতুনিশি দ্রিশি দিশি বহ বাত ( গোবিন্দদাস ) ৩৩ক] 
ভূপাঁলি॥ পোখলি রজনি পবন বহ মন্দ ( গোবিন্দদাস ) ৩৩ক] 
গুজ্জবী ॥ রতিস্থখসারে গতমভিসারে ( জয়দেব ) ৩৩খ] 

কামোদ ॥ নীলিম মগমদ তন্থ ( গোবিন্দদাঁস ) ৩৩৭, ৩৪কা] 

বরাড়ি ॥ গ্ররুজন নয়ন [বিঘুন্নদ] মন্দ ( গোবিন্দদাস ) ৩৪ক] 
কেদার ॥ [ভীতচকীত] পুতলি হেরি €( গোবিন্দদাঁস ) ৩৪ক, খ] 
বালা ধানসী ॥ অন্বরে [ভম্বর] ভরু নব মেহ ( গোবিন্দদাস ) ৩৪খ] 

* আল্লার ॥ কি করব মগমদলেপন তোর €( গোবিন্দদাস ) ৩৪খ, ৩৫ক] 

ধানসী॥ মন্দির বাহির কঠিন কপাট ( গোবিন্দদাস ) ৩£ক] 
তথ। রাঁগ ॥ কুলবতি কঠিন কপাট উদঘাটলে। (গোবিন্দদাস ) ৩৫ক] 
কামোদ ॥ মেঘষাঁমিনি চলল কামিনী ( গোঁবিন্দদাঁস ) ৩৫খ] 

কেদার ॥ মণিময় নৃপুর যতনে আনি ধনি ( গোবিন্দদাঁল ) ৩৫খ] 
কামোদ। আদরে আগুসরি রাই হৃদয়ে ধরি ( গোবিন্দদাস ) ৩৫খ, ৩৬কা] 

স্থহই ॥ আজু কৈছনে তেজলি গেহ ( গোবিন্দদাঁস ) ৩৬ক] 

শ্রীগান্ধার ॥ যব ধনি ঘর সঞ্জে ভেল বাহার ( গোবিন্দদাস ) ৩৬ক, খ] 
মল্লার ॥ সুবধনিতীর তরুণতর তরুতল (রাধামোহন ) ৩৬৭] 

বেলোয়ার ॥ কুবলয় নীল রতন দলিতাঞ্রন ( গোবিন্বদাস ) ৩৬খ, ৩৭ক] 

কল্যাণ ॥ কুন্থমাবলিভিরু পুক্ষ,রুতল্পং ( সনাতন ) ৩৭ক] 
কামোদ ॥ বাঁসিত বারিক পুরিত তাম্বংল ( গোঁবিন্দদশীস ) ৩৭ক] 
কেদাঁর ॥ উজর রাঁতি সেজ নবকিশলয় ( গোঁবিন্দদাঁস ) ৩৭ক, খ] 

কামোদ ॥ সাঁজল কুহ্গম সেজ পুন ( গোবিন্দদাঁস ) ৩৭খ] 

গুজ্জরী॥ পুন পুন নীপ সমীপহি শুনিএ ( গোবিন্দদাস ) ৩৭খ, ৩৮ক] 
কেদার ॥ উজর শশোধর দীপ পজারল ( গোঁবিন্দদাস ) ৩৮ক] 

পশ্ঠতি দিশি রহসি ভবস্তং ( জয়দেব ) ৩৮ক] 

কামোদ । বাসক গেহ গমন শুনি শ্টামক (রাধামোহন দাস) ॥১৭০।৩৮ক, খ] 
॥ অধোৎকণ্ঠিত। ॥ 

কেদার ॥ দেখ দেখ পূর্ণতম অবতার (বরাধামোহন ) ৩৮ক] 
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১৬৯ বেলোয়ার ॥ অরুণিত চরণে বলিত যণিমপ্রীর ( গোবিন্দদাঁস ) ৩৮খ, ৩৯ক] 
১৭০ শ্রীরাগ ॥ কতনু প্রেমধন হিয়া মাহা সাঁচি € গোবিন্দদাস ) ৩৯ক] 
১৭১ গাদ্ধার £॥ দেখ সখি অটমিক রাত (গোবিন্বদাঁস ) ৩৯ক, খ] 
১৭২ মালব 1 কথিত সময়েপি হরি রহ হনয় যৌবনং দান 

১৭৩ কামোঁদ ॥ কানৃক সন্দেশে বেশ বনায়লে। ( গোবিন্দদাস ) ৩৯খ, ৪*ক] 

॥ অথ কালভেদোতকণ্িত। ॥ 

১৭৪ কামোদ॥ ভূজগে ভরল পথ কুলিশপাত শত ( গোবিন্দদাস ) ৪০ক] 
১৭৫ গুজ্জরি॥ খতুপতিরাঁতি বিরহজরে জাগরি ( গোঁবিন্দদাঁস ) ৪০ক, খ]ু 

১৭৬ গাঁদ্ধার ॥ এ হবি সক্কেতকুণ্জে কুহ্থম সব পুঞ্জে ( যছুনন্দন ) ৪*খ] 
১৭৭ বাল! দশকোশী ॥ . সখীমুখে শুনইতে সথনয়ল ছুখ ( যছুনন্দন ) ৪০] 

| তত বিপ্রলঙ্ধ ॥ 

১৭৮ কেদাঁর ॥ দেখ দেখ গৌরচন্দ্র অবতার (বাঁধামোহন ) ৪১ক] 

১৭৯ ধাঁনসী॥ কাঁনড় কুস্থম কোমল কাতি (গোবিন্দদাস ) ৪১ক] 

১৮০ গৌরী ॥ কোমল কুন্থমাবলিত্বত চ নয়নং (সনাতন ) ৪১ক, খ] 
১৮১ ধানসী ॥ পন্থ নেহাঁরি বারিঝরু লোচন ( গোঁবিন্দদাস ) ৪১খ] 

১৮২ কেদার ॥ হরিণনয়নী তেজি নিজ মন্দির ( গোবিন্দদাস ) ৪১খ] 
১৮৩ ধানসী ॥ শুন মাধব বিদগদরাজ ( নরোতমদাস ) ৪১খ, ৪২ক] 

১৮৪ তথা রাগ ॥ চলিল! নাগররাঁজ ধনি দেখিবাঁরে ( নরোত্তমদীস ) ৪২ক] 

॥ অথ খণ্ডিত ॥ 

১৮৫ উৈরব ॥ পশ্ঠ শচীস্ৃতমন্ছপমন্ধপং (বাধামোহন ) ৪২ক] 

১৮৬ শ্রীরাগ ॥ ধ্বজবস্তাঙ্কুশ পঙ্কজ কলিতং ( গোবিন্দদাঁস ) ৪২ক, খ] 

॥ তত্র ধীরমধ্যা ॥ 

১৮৭ ললিত ভাল হৈল আরে বন্ধু আইলা সকালে ( চণ্ডীদাস ) ৪২খ] 

১৮৮ বাঁমকেরি ॥ কলধৌতকান্তি কলেবর গৌরী (রাধামোহন ) ৪২৭] 
১৮৯ বিভাষ ॥ আকুল চিকুর চাক্ষ শিখিচন্দ্রক ( গোঁবিন্দদাঁস ) ৪২৭, ৪৩ক] 

১৯০ জুহই ॥ সহজই গোরি রোধ তিনলোঁচন ( গোঁবিন্দদাস ) ৪৩ক] 
১৯১ বরাড়ি॥ শন্করবরতে আজু পরবেশলো ( গোবিনদাস ) ৪৩ক, খ 

১৯২ গুজ্জরী॥ করলি কঠিন মন কামরিপু কামহি (বাঁধামোহন ) ৪৩খ] 
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গান্ধার ॥ আদরে বাদর করি কত বরিখসি ( গোবিন্দদ।স ) ৪৩ধ, ৪৪ক] 

দৃহক ॥ সঙ্ষেতকুপ্জে ভরম ভবে জাগলু: (বাধামোহন ) 9৪ক] 

হ্থুহই ॥ নখ পদত্বদয়ে তোহারি ( গোবিন্দদাস ) ৪৪ক] 

বিভাষ ॥ কাই! নখচীন চিহুলি তৃহ হ্বন্দরী ( গোবিন্দদাঁস ) ৪৪ক, খ] 
স্বহই ॥ মাঁধব কাছে কান্দায়লি হামে (রাঁধামোহন দাস ) ৪৪খ] 
ভৈরবী ॥ থার নয়নে ধনি তুয়া পথ হেরইতে ( রাঁধামোহন ) ৪৪খ, ৪৫ক] 

হই 1 ষামিনি জাগি অলস দ্রিঠিপস্কজে ( গোবিন্দদস ) ৪৫ক] 
ললিত ॥ কোপহদয়ে মধু অঙ্গ ন! হেরসি (রাঁধাঁমোহন ) ৪৫ক] 

, তৈরবী॥ রজনিজনিত গুরু জাগর রাগকসাইত (শ্রীজক়দেব ) ৪৫ক, খ] 

॥ অথ কলহস্তরিতা। ॥ 

বিভাঁষ ॥ মান বিরহ ভাবে প্রভূ ভেল ভোর (রাঁধাঁমোহন ) ৪৫খ, ৪৬ক] 

মাঁয়ুর ॥ মুখরিত মুরলী মিলিত মুখ মৌদনে ( গোবিন্দদীন ) ৪৬ক] 
বরাড়ি ॥ চরণ নখ রমণিরপ্রন চীদ € বিদ্যাপতি ) ৪৬ক, খ]ু 

সুহই ॥ যাঁকর চনণনখররুচি হেরইতে ( গোবিন্দদাঁস ) ৪৬] 

তথ! রাগ ॥ আঁধল প্রেম পহিলে নাহি হেরলু ( গোবিন্দদাস ) ৪৬খ] 

গাক্ধার ॥ চরণে লাগি হরি হাঁর পিদ্বাঅল ( গোবিন্দদাস ) ৪৬খ, ৪৭ক] 

স্বহই ॥ সে! মুখচন্দ্র নয়নে নাহি হেরলু ( গোবিন্দদাস ) ৪৭ক] 

স্থহই ॥ কহল মখলজন দোখলি কান ( গোবিন্দদাস ) ৪৭ক] 
» তথা রাগ ॥ কুলাবতি কোই নয়নে জনি হেরই (গোবিন্দদাস ) ৪৭খ] 

শ্ীরাগ ॥ গুনইতে কানুমুরলীরব মীধুরী ( গৌবিন্দদান ) ৪৭৭] 
ধানসী ॥ তিলে একু শয়নে স্বপনে ষে! মঞ্জু বিনে (গোঁবিন্দদাঁস) ৪৭খ, ৪৮ক] 

বরাঁড়ি। পঠমপ্তরী 1 বাইক তাঁপ তপত তন শুনি সব ( বাধামোহন) ৪৮ক] 

শ্রী গান্ধার ॥ সো! বহছুবল্পত দহজহি ভোর ( গোঁবিন্দদাঁস ) ৪৮৭] 

নুহই ॥ শুন বন্ুবল্লভ কাঁন (গোবিন্দদান ) ৪৮খ) 
স্থৃহই ॥ সজল নয়ানে রজনী জাগি ( গ্রোবিন্বদাঁস ) ৪৮খ, ৪৯ক] 

ধানসী ॥ সথীক সহাঁদে লাঁজহি নাঁগর (রাঁধামোহন ) ৪৯ক] 

॥ পুনর্মান ॥ 

দেশ বরাঁড়ি ॥ বদলি ঘি কিঞ্িধিপি (জয়দেব কবি ভারতী) ৪৯ক, খ, ৫০ক]) 

পঠমঞবী ॥ দেখ বাঁধ মাধব গ্রীতি (বাধামোহন ) ৫*ক] 
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তথ] রাগ ॥ দেখ রাঁধ। মাধব ধারি (বাধামোঁহন ) ৫০ক] 
ধাঁনসী ॥ রাইক মান বিরহে জানি সে। সখি ( গোবিন্দদাস ) ৫০ক, খ] 

ধানসী ॥ সে! সখিবচনে নাঁগররাজ ( গোবিন্দদাস ) ৫০খ] 
কেদার ॥ তো বিশ্গ হৃখময় সেজ তেজিলু' ( গোবিন্দদাঁস ) ৫০খ, ৫১ক] 

গান্ধার ॥ তোহারি বিরহবেদন বাউর (বিষ্ভাপতি ) ৫১ক] 
কামোদ ॥& দে সব গঠন গুরুবর গুরুতর ( চম্পতিপতি ) ৫১ক] 

দাক্ষিণাত্য শ্রীরাগ ॥ অখিললোচন তমতাপবিমোচন ( চম্পতিপতি ) ৫১খ] 

কর্ণাট ॥ কি করবী জপ তপ দান ব্রত নৈঠীক ( চম্পতিপতি ) ৫১খ, ৫২ক] 
ধানসী ॥ শুন মাধব রাধা সাধিন। ভেল। ( বিষ্ভাপতি ) ৫২ক] 
তথ! রাগ ॥ শুন সখি সে। বচন অনুমান (জ্ঞানদাঁস ) ৫২ক, খ] 
রামকেলি ॥ কাহু উপেখি রাই মহি লেখই মাঁনিনী ( গোবিন্দদাস ) ৫২খ] 

॥ অথ প্রকারাস্তরং ॥ 

স্থহই ॥ শুন লবরাজার ঝি ( বড়ু চগ্ডিদীস ) ৫২খ] 

ভৈরবী ॥ পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল (রামানন্দ রাঁয় ) ৫২খ, ৫৩ক] 
ধানসী ॥ হদয়ক মান গোঁপসি তৃহু গোবি ( গোবিন্দদাস ) ৫৩ক] 
বরাড়ি ॥ ঘুচাঁও ঘুচাও আরে সখি ও সব জঞ্জাল ( বংশীদাস ) ৫৩ক] 
নট রাগ ॥ শুণ সুন্দরি আর কত মান বাঢ়ায়মী ভোর (রাধামোহন ) ৫৩খ] 
কাঁমোদ ॥ প্রাণপ্রিয় দুখ শুনিয়। শশিমুখি ( গোবিদদাস ) ৫৩] 
স্থহই ॥ মাঁনিনি মিলনহি কুক মাঝ ( রাঁধামোঁহন) ৫৩খ, ৫৪ক] 

শ্রীগান্ধার ॥ বদন না কর মলিন ছান্দ ( অজ্ঞাত ) ৫৪ক ] 
তথ! রাগ ॥ দেখ সখি নাগর জান ( গোবিন্দদাঁস ) ৫৪ক] 

ধানসী ॥ বহুথনে পদতলে যব রহ কাঁন (রাঁধামোহন ) ৫৪ক, খ] 
দেশাগ রাগ ॥ মরকত মঞ্চুল কান্তি মনোহর (রাঁধামোহন ) ৫৪খ] 
ভূপালি ॥ রসবতি বাঁধ রসময় কানু ( গোবিন্দদাস ) ৫৪খ] 

কেদার ॥ ইহ মধুজামিনি মাহ ( গোঁবিন্দদাস ) ৫৫ক] 
এসাল্য ভাটিয়ারি ॥ মো! মেনে মৈঙ্ছ মৈছ ( গোবিনদাঁস ) ৫৫ক] 

॥ অথ সয়ং ॥ 

কাযোদ ॥ দেখ দেখ গৌরচন্দ্রবর রঙ্গি (রাধামোহন দাস ) ৫৫ক, খ] 

বেলোয়ার ॥ অভিনব নীল জলদ তল্গ ঢরঢর ( গোবিন্দদাস ) ৫৫থ] 
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বেলোয়ার ॥ অতি অন্ুরাঁগে ভরল মনে উৎসুক (রাঁধামোহন দাস) ৫৫খ, ৫৬ক] 
ধানসি ॥ মুরলী মিলিত অধর নবপল্পব (গোবিন্দদাঁস ) ৫৬ক] 

তথ| রাগ ॥ রাগ তাল দু হৃদয়ে ধয়লি তনু (রাধামোহন ) ৫৬ক, খ] 

বরাড়ি॥ মনমথমকর তবহি ডর কাতর ( গোবিন্গদাঁস ) ৫৬খ] 

গাদ্ধার ॥ কনকলতা৷ কিএ বিকসল পছুমিনী ( গোবিন্দদাঁন ) ৫৬খ] 

কেদার ॥ গিরিবর কুণ্রে চললি ছুহু' নিরজনে ( রাঁধামোহন ) ৫৬খ, ৫৭ক] 

প্রীরাগ ॥ সখি অন্ুমানে জানিয়ে কাজ (রাঁধামোহন ) ৫৭ক] 
দেশাগ রাগ ॥ রাঁধামাধব বৈঠলি সেজহি' (বাধামোহন দাঁস ) ৫৭ক,খ] 

বরাঁড়ি ॥ মঝু মুখ বিমল কমলবর পরিমল ( গোঁবিন্দদাস ) ৫৭খ] 

ভূপালি ॥ পতি অতি ছুরমতি কুলবতি নারী ( গোঁবিশ্বদাস ) ৫৭খ, ৫৮ক] 

গাদ্ধার ॥ মর্দনকিরাত কুহ্থমসর দারুণ ( গোবিন্দদাঁস ) ৫৮ক] 

ধানসী ॥ কাননকুহ্ম কাহে তোড়সি গোরি ( গোবিন্দদাস ) ৫৮ক, খ] 

॥ অথ রাস। 

কেদার ॥ দেখ দেখ গৌরবর রসরাজ ( বাঁধামোহন ) ৫৮খ] 
নট রাগ ॥ শ্যামর অঙ্গে অনঙ্গ তরঙ্গিম ( গোবিন্দদাস ) ৫৮খ] 
বেলাঁবৰি ॥ কুঞ্চিতকেশিনি নিরূপমবেশনি ( গোবিন্দদাস ) ৫৯ক] 

কানড় ॥ শরদ চন্দ পবন মন্দ বিপিনে ভরল ( গোবিন্দদাস ) ৫৯ক] 
কেদার ॥ বলয়ানাং নৃপুরাঁনাং কি্কিনী নাঞ্য়োসিতাং (অজ্ঞাত ) ৫৯খ] 
তথ বাগ ॥ বাজে বাজে বলয় ( রাধামোহন ) ৫৯খ] 

তথা রাগ ॥ চৌদিগে চারু অঙ্গন! বেড়ি ( বাধামোহন ) ৫৯খ] 
বিহাগড়া॥ আগর তা তা দধি দশ্বা উয়ারে ( মাধব ) ৫নখ, ৬০ক] 

ধানসী॥ অঙগন। অঙ্গন মস্তরী মাধবে৷ মাঁধবং (মাধব ) ৬০ক] 

কামোদ ॥ কাঞ্চন মণিগণ জগ নিরমাওল ( গোবিন্দদাঁস ) ৬০ক, খ]ু 

বেলোয়ার ॥ বাজত ডন্ফ রবাব পাঁখোয়াজ করতাল ( গে।বিন্দদাস ) ৬০খ] 

কেদার॥ [দেখবি] ইহ বাসসঙ্গ শ্তামসখসাধিক (রাঁধামোহন ) ৬০, ৬১ক]ু 
কাযোদ॥ নিরুপম হেমজোতি জিতি বরণ ( গোবিন্দদাস ) ৬১ক] 
অথ রাগ ॥ নাঁচত গৌর রাস রস অস্তর (রাধামোহন ) ৬১ক] 
বেলোয়ার ॥ নীরদ নীল নয়ন নিন্দি ( গোঁবিন্দদাঁস) ৬১ক, খ] 
মাউর ॥ নবযৌবনি ধনি জগ জিনি লাবনি ( গোবিন্দদাঁস ) ৬১খ] 
১৮ | ূ 
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পুথি-পরিচয় 
কেদার ॥ বৃন্দাবিপিনে বিহ্রই ম্নাধবী ( গোবিন্দ ) ৬১খ] 
কেদার ॥ কালিন্দীতীর ধীর অমীরণ কুন্দ কুমুদ ( গোবিন্দ ) ৬১খ, ৬২ক] 

কানড় ॥ ফুটল কুস্থম অলিকুল মেলি (জ্বানদাস ) ৬২ক] 

কল্যাণ ॥ যন্দ পবন কুঞ্ধভবন কুহুমণন্ধমাঁধুরী ( জ্ঞানদান ) ৬২ক, খ] 

কামোদ ॥ কাব তরুর ডাল মামিমাছে ভূমে ভাল ( নবোত্বয় ) ৬২খ] 

সন্ধার & ও নবজলধর অঙ্গ ( গোবিন্দদাঁন ) ৬২খ, ৬৩ক] 

ধানসী ॥ যকত পদ দংখল যদনভূজঙ্ক ( গোবিদ্দদান ) ৬৩ক] 

কাঁষোদ ॥ বরতিরম উচিত শয়নহি নাগর ( বাঁধামোহন ) ৬৩ক] 
বেহাগড়া ॥ গৌরদেহ স্থধারম স্ুুবলী শ্ঠামক্ুন্দর ( সিংহভূপতি ) ৬৩খ) 
ভূপালি ॥ বিগলিত চিক্ুর মিলিত মুখমণ্ডল ( বিদ্ভাপতি ) ৬৩খ] 

দেশাগ ॥ সুন্দরি তিলে একু কর অবধান ( রাধামোহন ) ৬৩থ, ৬৪ক] 

মক্কার ॥ রতি অবসানে বৈঠি শ্ামস্ন্বর (রাঁধামৌহন ) ৬৪ক] 
ললিত ॥ বাঁসজাঁগরণে নিকুপ্জভবন আল্য ( জগন্সাথদ[স ) ৬৪ ক] 

বিভাষ ॥ রজনি উজাগরি নাগর নাগরী ( গোবিন্দদাস ) ৬৪খা] 
ললিত ॥ ধনি ধনি জাত ললিতা আঁলি ( নরোত্বমদাম ) ৬৪খ] 
বেলোয়ার ॥ চলব্বছু মন্দিরে নওল কিশোরি (গোবিন্দদাস ) ৬৪খ, ৬৫ক] 

॥ অথ রসোদগার ॥ 

কনুব॥ কহ কহ সখি নিকুগ্মন্দিরে ( বিদ্যাপতি ) ৬৫কা] 
স্থহই ॥ পিয়া সে পিরিতি জাঁনে (রায় শেখর ) ৬৫ক, খ] 

কোউব ॥ অধিল ভূবন মাহা। তু বরনারী ( বিদ্ভাপতি ) ৬৫খ] 
বিভাষ ॥ আজুক রজনি নিধুবনে আনি (রাধামোহন ) ৬৫খ ৬৬ক] 

যথ। রাগ ॥ কি কহব রে সখি কেলিবিলাস ( বিদ্যাপতি ) ৬৬ক] 
রামকেলি ॥ তড়িতলতাতলে জলদ সম্ভায়ল ( বিদ্যাঁপতি ) ৬৬ক, খ] 
প্রাচীন সিন্ধুড়। ॥ কিবা সে কাহ্ছর প্রেম (জ্ঞানদাঁস ) ৬৬খ] 

॥ অছ্ছবাগ॥ 

বরাড়ি ॥ জয় জয় শটীস্কত গৌরাজন্ুদ্দের (রাধামোঁহন ) ৬৬খ, *&৭ক] 
সারঙ্গ ॥ জনি অপরূপ গোকুলাদ (রাঁধামোহন ) ৬৭রু] 

স্থহই ॥ তুদ্দি কি ন| জান সই ষত পরমাদ (জানদাঁ ) ৬৭ক] 

ভাঙ্ানি ॥ জিড়ে পাঁদরিতে নারি বন্ধুর পিরিতি ( জানিদাল ) ৬৭রু, খ] 
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ধানপী ॥ সুন্দরি রাখবি বচন হামার ( গৌবিন্দদাস ) ৬৭খ- 

গান্ষার । নব নব গুণগণ শ্রবণরসায়ন ( গোঁধিদাদাস ) ৬৭৭, ৬পক] 

বরাড়ি ॥ রূপ লাগি আখি ঝুরে গুণে মন ভোর (জ্ঞান ) ৬৮ক] 

স্থহই ॥ রূপে তরল দিঠি সঙবি পরশ শিঠি ( গৌবিদাদাস ) ৬পক, রখ] 

তাটিয়ারি ॥ সখি হে ফিরিয়। আঁপন ঘরে জাঁও (মুরারি ওপ্ত ) ৬৮খ- 

ধাঁনশী ॥ কি গুরু গরবিত ন। লয়ে পাঁপচিত (জানদাঁস ) ৬৮খ, ৬৪ক] 

তাঁটাঁলি ॥ তেজিহু নিজ জন এ লৌকলাঁজ (ভ্ঞানদাস ) ৬৯ক] 

প্রাচীন সিন্ধুড়! ॥ কি মোর ঘর দ্বাবের কাঁজ (জ্ঞানদাস ) ৬৯ক] 

নুহই ॥ তুমি কি না জান সই কান্ছর পিরিতি ( জ্ঞানদাস ) ৬৯ক, খ) 

তুড়ি॥ কান অন্ধুরাগকথা। কি কহিব আর ( যছুনদ্দন ) ৬৪খ] 

ধানশী & অস্কুর তপনতাঁপে ঘদি জাবব ( বিদ্যাপতি ) ৬৭] 

মাঁুর ॥ না পরি নিরূপম তোহাঁরি হুনীত (অজ্ঞাত ) ৬৯খ, ৭*ক] 

ধানশী ॥ মুদ্দির মরকত মধুর মুবতি মুগধল মোহন ছাদ (গোবিনদদাঁস) ৭০ক] 

চঞ্চু॥ সুন্দরি শুনহ আজুক কথা ( যছুনদান ) ৭*ক, খ] 

তথ ॥ নবীন নীপনিকুঞ্চে নিয়ত যো তুহাঁরি গুণ করু গান (বাঁধামোহন ) ৭০খ] 

স্থহই ॥ একে নব পিরিতি আরতি অতি ছুরগহ (জানদাস ) ৭০খ] 

গোৌঁড়িয়া। জয়জয়স্তি ॥ সই মরম কহিয়ে তোকে ( চণ্তীদীস ) ৭৭থ, ৭১ক] 

॥ দানলীল। ॥ 

মন্লার ॥ হের দেখ নব গৌবাঁজমীধুরি (বাঁধামৌহন ) ৭১ক] 

ধরাঁড়ি ॥ চললি রাজপথে রাই সুনাগরি ( গোবিনদদাঁস ) ৭১ক, খ) 

দাঁক্ষিণীত্য প্রীমালব ॥ ব্রজকুলনম্মন ঠাদউ হামে পেখলু (রাঁধামোহন ) 4১খ- 

বরাঁড়ি॥ সহচবি সঙ্গে রঙ্গে চলু কামিনি ( ধছুনন্দন ) ৭১৭) 

॥ অথ রপোলাস ॥ 

ধাঁনশী ॥ সুন্দার বদনে সিন্দুববিন্দু সাওয় টিকুরভার (বিষ্ভাপতি) ৭১৭, ৭২ক] 

সারঙ্গ ॥ কাঁন্ছক মধুর বচন রচনগণ ( ষছুনদন দাস 
) *২ক) 

মিন্ুড়। ॥ আছিরি রমণী ত চাঁলাইয়া বাহির পথ (অনন্ত ) ৭২, খ- 

বরাড়ি॥ টিকুরে চৌরাঅসি চামবকাঁতি (গোবিদদাঁস ) ৭২৭: 

ষথ। বাগ ॥ এই ত বৃন্গাবনপথে (গোবিন্দ ) ৭২৭, 4+৩ক- 

সারঙ্গ ॥ গরবহি স্থন্মরী চললহি আনত (বাঁধীমোহন ) ১৩ক] 
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ভাটিয়ারি ৷ বরাড়ি ॥ এই মনে মনে দানি হইয়াছ (গোঁবিন্দদাস) ৭৩ক, খ] 
ধানসী ॥ তোহাঁরি হৃদয় বেনী বর্দরিকা আশ্রম (গোবিন্দদাস ) ৭৩খ] 
মাযুর ॥ সখিগণ সমুহি কাঁতির কাহ্ছ জব ( রাঁধামোহন ) ৭৩খ] 
ধানসী ॥ পরশহি গদগদ নহি নহি বোল (রাঁধামোহন ) ৭৪ক] 

॥ অথ দিবাভিসার ॥ | 

সারঙ্গ ॥ লাখ বান হেম চম্পক জিনি গোঁরারূপ ( বাধামোহন) ৭৪ক] 

সারঙ্গ ॥ ও মোর গৌরাঙ্গ পতিতপাঁবন অবতার (রাঁধামোহন ) ৭৪ক, খ] 
তৃপালি॥ বাঁধারমণ রমণিমনমোহন (গোবিন্দদাস) ৭৪ খ] 

সারঙ্গ ॥ জয় জয় গোঁকুল মঙ্গলধাম (রাঁধামোহন) ৭৪খ, ৭৫ক] 
বরাড়ি ॥ নবীন কিশোর বয়স স্থকোমল (যদুনন্দন দাঁস) ৭৫ক] 

সিন্ধুড়।॥ গগনহি নিমগন দিনমণিকাতি (গোবিন্দদাঁস) ৭৫ক] 

সারঙ্গ ॥ ঝাঁপল দিনমনি পড়তহি নীর (রাঁধামৌহন) ৭৫ক, খ] 
ধানসী ॥ এ নব নাবিক শ্যামর চন্দ (গোঁবিন্দদাস) ৭৫খ] 

শ্রীরাগ ॥ জব লহ লহু হাসি মরমে মরমে পশি (গোবিন্দদাঁস) ৭৫খ] 

ললিত ॥ হরি রহু কাননে কামিনী লাগি (গোবিন্দদাঁস) ৭৬ক] 

ধানসী ॥ সহজই শীত সময় অতি হীম (রাঁধামোহন) ৭৬ক] 
সুহই ॥ হিমধতু দ্িনহি মিলন ছুহে কুণ্ধে (রাঁধামোহন) ৭৬ক, খ] 

বরাড়ি॥ মাথহি তপন তপত পথ বালুক (গোৌঁবিন্দর্দাস) ৭৬খ] 

স্থহই ॥ রাধা মাধব জব ছুহু' মেলি (বাঁধামোহন) ৭৬খ] 

রামকিরি ॥ কি কহব রে সখি রাইক সোহাগ (গোবিন্দদাস) ৭৬খ, ৭৭ক] 

ধানসী ॥ জাতক সঙ্কেত আজু করিয়া হরি (রাঁধামোহন) ৭৭ক] 
বরাড়ি ॥ প্রাতর মিলনহি আনন্দ ভেলি (রাঁধামোহন) ৭৭ক] 

॥ দিব। সম্ভোগ ॥ 

কামোদ। বরাড়ি॥ সবছ বধূজন চলু বৃন্দাবন (গোবিন্দদাঁস) ৭৭খ] 
সারঙ্গ ॥ সহচর সঙ্গে রঙ্গে যদুনন্দন কত কত মত (রাঁধামোহন) ৭৭খ] 

ধাঁনসী॥ দূরেহি ছুহু হেবি ছুহ পুলকাইত (বাঁধাযোহন) ৭৭খ, ৭৮ক] 
সারঙ্গ ॥ ঘন ঘন চুম্বন ঘন পরিরভন (যছুনন্দন দাস) +৮ক] 
ধানসী ॥ বেলি অবসান বচন শুনি েছুনন্দন দাস) ৭৮ক, খা 
গৌতী॥ বেলি অবসাঁনে হেরি শচীনন্দন (রাধামোঁহন) ৭৮খ] 
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সামতুড়ি ॥ মুদির মরকত মঞ্চ সুন্দর (রাঁধামোহন) +৮খ] 
গৌরী ॥ বিপিনবিহাঁরি হারি বর মুকুলক (রাধামোহন) ৭৮খ, ৭৯কা] 
| সুদূর প্রবাস ॥ 

কামোদ॥ সীজহি শচীত্ৃত হেরিএ আঁনমত (রাঁধাঁমোহন) ৭৯ক] 

যথা রাগ ॥ হের দেখ সাঁজহি' গৌরাঙ্গ বেয়াকুলি (রাধামোহন) +৯ক, খ] 
জয়জয়স্তি ॥ জয় জয় নননন্দন চন্দ (রাঁধামোহন) ৭৯খ] 

প্রীগান্ধার ॥ ন। জানিএ কে। মথুর! সে আঅল (গোবিন্দদাস) ৭৯খ, ৮*ক] 
ধানসী॥ ঝাঁপল উতপল লোরে নয়ান (গোবিন্দদাস) ৮*ক] 

[হ্থহই ॥ নামহি অক্র.র কুর নাহি জা সম (গোবিন্দদাস) ৮*ক] 
ববাড়ি ॥ জাহে নাগরি গঞ্ধনে মন্গরঞ্জন (গোঁবিন্দদাঁস) ৮০ক, খ] 

দেশ! ॥ কি করব কোথ! জাব সোয়াথ না হয় (বিষ্াপতি) ৮*খ] 

গান্ধার॥ কামিনি করি কে বিধি নিরমাঅল (গোবিন্দদীস) ৮*খ, ৮১ক] 

ধানসী ॥ মরুছিত রাই হেরি সব সখিগণ (ষছুনন্দনদাঁস) ৮১ক] 
ক্রীগান্ধার ॥ প্রাতরে তু চলব মথুবাঁপুর (গোঁবিন্দদাঁস) ৮১ক, খ] 
ধানসী ॥ মাধব বিধুবদন (বিষ্ভাপতি) ৮১খ] 

॥ অথ ভবনবিরহ ॥ 

স্থহই ॥ আজুক প্রাতর কান্দি শচীনন্দন (রাধামোহন) ৮১খ] 

অতঃপর পুধি খণ্ডিত। 

৫৮ পীরমঙগল 

হরেক দাস চক্রবর্তা 

পুখিসংখ্য। ১৩১২; পত্রসংখ্যা ৮$ খণ্ডিত আকার ৮২৯৮ ৪২?) দগ্ধ বশিষ্ট প্রতিলিপি হইতে 

শ্রীহেমেন্্নাথ পালিত ( বাঁকুড়া) কতৃকি অনুলিখিত। 

[১খ ৪ সিদ। 

প্রনমিব প্রথমে পুরূস পুরাতন হের হরজ হৈমবতির নন্দন। 
বন্দিব বিরিঞ্চি ** ৰ ভক্তিভাবে। 
বন্দিব গোরাঙ্গ গোপ গোপী এ ব্রজবাসিবৃন্ধকে বন্দিব বৃন্দাবন । 

প্রণ হার জঠোঁরে জন্মি দেখিস জগতে । 
পদ্মাবতি স্বরত্বতি বহু স্ভতি করি দগুবত দুহে জাব প্রেমে '*. | 

মুক্িপ্রদাইনী বন্দ পাদপদ্ম তর ঘন্থ করি মানি। 
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মৎস বন্য বরাহ বামন তিন বাঁম | 

*. বন্দি শ্রীরামচঞ্জ জোড় কৰি পাঁপি ্দণ সহিত ধন সা ঠাকুানি। 

লব কুস সুন্যাছ পুরাঁণে। 
বি বানি বান হই লব চিরিজর হকির ০৮1 

*- মঙ্গল শুনিল! লে জম আন্ত। 
পিরের মঙ্গল শুন লা রবী বদম ভরিয়া *** ও 

৩ ] 

[ ২ক এটি *** 

তিকার ঘর বিষুঃসর্ম। তপোধন 
কৃষ্ অনুগত অনন্ত ভকত স্থ্দাম। সম লক্ষণ | 

দারিদ্র বয়সে বমনী পুক্ধসে ছুহে দুহু কলেবর। 

নানি করেন জাপন সদ্ত সেবএ হুবি। 

* দূপে করুণা কৰি। 

রঃ একদিন টিটি জন মাক়াতে কৈল নিথ্প্ন 
দ্বিজ বিড়দ্বিয়া ভকতি *** | 

নগর ভিজ ঘরে ঘর ভিক্ষা করে হেন কালে 

টানি কেন বলে ছু কেহ কোপে কটু বলে। 
প্রসব্যাছে ঘরে দ্বার। | 

নী হীরা আন্ত বারবার টিরসিনিিিনিস 

দেখি দুষ্ট লোঁক | 

“শুক পদঘন্ব ভাবিয়। সছন্দ হরেক বিরচন ॥২॥ 

জা িনরাতিকাদাজা কোথা না পাঁঞা ভিক্ষা ভা .. | 
বটের তলে কচ পাই মী কোন পাপ ফলে 

টি রাউননিগদ্সগা মীগিলে না মি -* | 
বি আছে উপবাসি জিনগন ধ্জান ৪ রর 

-১, ইহফালে খিভিভলে জনম বিফল । 
[২খ "' ১০১ ফঁঝি উপলম প্রাণ ভ্যাগ হেতু দ্িজ করিল উ্ভম। 
দিন কপাসিছু কপ কর সোকে আমযসমে *** | 

পিক অভি হক ক্পাঁধান, আচখিতে বর দিল কর্সিল পয়ান । 
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বিপ্রের বিপদ বিষ বুঝিয় ধিয়ানে *** & | 
জানাইতে জগতে হৈল জবনস্বরিব কলিকালে কেরামত করিতে জাহির । 
সিরে সোঁভে সাদা পাগ ** কিল গাঁয় আচ্ছাদিত । 

ছাগলখালের থলি করি বামকন্কে দিব্য দিনি যনিমাঁল৷ জপে করদ ''' | 
নর জিপ্রির এক্্ূপে গমন করিল মত্যপির। 

বিশ্বনাথ বিপ্রের বিশ্বাষ বুঝিবারে কাঁছেজ্ষ। '** | 
“ পায় স্যন্ধ হয়া চাহে চতুর্দিগে দগ্ুণাণি দস্তগির দাখাল্যা মুখে | 
খোঁদ। বলি খাঁন। খেল পাঁকে। 

সহর ফিরিয়া কর্তেক না রি দানা অতএব প্রাণত্যাগে কর্যাছি বাসন।। 

করিবে আ্বামর। 

চি না িরনীরগ টিনিরদা হা | 
| 

[৩ক ৪৫৩ রী | 

*** ধন্ষদৃষ্টা নাগ্ি সথষ্টী নষ্ট হৈল সব। 
অতএব হয়্যা দেব হয়্যাছি ফকির '** | 
দ্বিজ *** *** বিশ্বাস ইহকালে সম্পদস্তে বৈকুঠঠেতে বাস। 

2 দৈবকীনন্দন য়া করি নিজ ' '*" | 
নিজ দাস টশিটিনিব বি প্রকাশ। 

ভকতবৎসল বুঝি ভকতের পন নিজমৃত্তি দেখাঁবা-.. ** | 
*** ধরে অনাআশে হরেকৃষ বলে ক্কপ| কর কালীদাঁসে। 

রাজন হরি হরি বল বন্ধু বদন ভরিয়া] ॥ 

সং... ্রাহ্মনে সদয় হৈল পীর নিজমৃত্তি পির কৈল জাহির । 
সঙ্গ্দাপদ্নকরাঙ্গধারি চতুতূজ মৃত্তি হইল। হরি বিধি অগোচর.... | 
*** ঘিজের ভাগ্যের নাহি অবধি জেরূপে বাঁএ গিরিষ বিধি। 

রি িলালাদার আপন জনম সফল মানে। 

**কমলে। 
গিরি রাঁজিজাক বনী করিল 
০ পি হুকুম হৈল করিতে সিরিণি | 
* " ৭ মার। 

১ 
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ছি বলে দয়! করিলে জ্দি কিরূপে করিব সিৰিনি বিধি। 
হরির সানা রি ররর 

** [৩খ ১ পির। 

টা রিড ধন 

িিটিরালািতা প্রনমিবে পিরে প্রসাদ" 

** নে নী 

ছি যা উদ্দেশে প্রণমি চলিল। ঘরে। 

কিনিল সিরিণি কোন প্রকারে আমস্ত্রিত লোকে... | 

দ্ধন আরম্তিল। দ্রিজ পীর পুজন | 
টি পিরের চরপদন্দা বিরোচিল! হরেকৃষ সুছন্দ ॥8॥ 

॥ মঙ্গলরাগ ॥ 

মর ঠ মন বসিল। আসনে । 

কাণ্ড আরোঁপন ঘটে আরোহন পুজিল দেব গজাননে। 

সবিতা বিষু শিবে পার্বতি গ্রহদেবে নিয় | 

*। 

*** অন্ুচরে পুজিল৷ বিজ হ্মতি। 

সিরিনি জথাবিধি এ আটা রং পুজেন সত্য নারাঁঅন। 

যোড়শোপচারে পুজি'"' -** | 
»** অর্পন করিআ৷ ব্রাঙ্মন করে করে কুরনিষ। 

হুকুম অনুসারে সিরিনি দ্বিলা পিবে পিরের পরম হরিষ। 
পুজিতে দস্তগিরে '"* টা | 

***সকল পিরের মঙ্গল হুকুমে হবেকৃষণ গান ॥৫। 

টিরিটারি ররর প্রসাদ. * | 

১০, টা রর বলত 

বাত ই লন ০০০০০৪০০০৪৪ 
| 

[৪ক.*. ডি [লি রানির ৪৪৩ । 

. নিবত্ত হইল সিখি দেখি দ্বিজবর ঘর হৈতে... | 
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"5 *** ধাম বিজ মহাসয়। 
দেখি আগু হইয়। কাতর সর্বজন হয়া হাঁস পায়্যা ত্রাস করএ বন্দন। 

পায় ভক্তি বিভু-*' | 

বতিবানি দ্বিজ রী কহে সভাকাঁরে ঘরে জায়্য। সিন্নি দিয়! পুজ দস্তগিরে । 

পিরআজ্ঞ! বিশ্বকঙ্গ। পাঁয়্য| সিত্রগতি ততক্ষণে ব্রাঙ্মণের রচিল বশতি । 

নিকেতন ধন পুন পাইলে '"- ৰ 

***চন্দ্র পদর্ধন্ন মনে করি আস বিরচিল দ্বিজকুল হরেকৃষ্দাস ॥৬| 

বিষসন্ষ! উপাক্ষান হেল সমাপন... '** | 

'*খে জায় পথে কাঠুড়িয়াগন কাননে কাঁটিতে কাঁষ্ট করিল গমন | 
পথশ্রাস্ত তৃষাকাঁয় জত কাঠুড়িয়! জল খাইতে জা... 

'**খায়্যা সর্বজন । 

তরি [বহু] হি তবে জিজ্ঞাসে কারণ করণুটে কাঠুড়িয়৷ করে নিবেদন । 

বল বিপ্র বৈভব বাঁড়াল্য কে-" সতপিরে সিক্কি দিতে সম্পদ গ্রচুর। 
সত্যবানি সভে স্থনি জত কাড়ি গহনে গেলেন পিরে সিরিনি মানিয়া। 

'" হবির হুকুমে হেল সমিন্দ চন্দন । 

রি কাষ্ঠ হেয়া। বি পাঁয়্যা কত ধন জানিল প্রত্যক্ষ বড় সত্মন।রাঁয়ণ ।৪ক] 
[৪খ... ** টে হরসিতে দিন্নি কিনে ভরা পরে ৮1 

ঘরে আসশ্য! সতে বস্য। পুজে সত্যপিরে সিন্নিতে সভেই তুষ্ট কৈল দস্তগিরে | 
পরিপুন্ন পরম সম্পদ *** | 

কাঠবিততি গেল কিতি হইল অনেক দেখ্যা সুন্তা সিঙ্নি দিল গ্রামন্য জতেক | 
সিরিনিতে সভা"' নর উপাক্ষান ** ৭1 

সাধু সদানন্দ সত্যসিবপরাঅন কাষ্ঠ কিনিবারে তিই করিল! গমন । 
কাঠুড়িয়া.. খিয়া লাগে ধ্না। 
জত্ব করি জিজ্ঞাসিল জানিবারে ত্ সাধনে স্থনাল্য সব সিরিনী মহর্ত। 
কন্। পুত্র মোর সত্যপির'"' | 
সত্যপিরে সিরিনি মানিয়৷ সদাকর নি্কা্ নিযুক্ত করিয়। গেল ঘর। 
দ্বেখিতে দেখিতে দিন গেল দস বিস জন্সিল জায়ার*** "0 

১৯ 
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***কালে প্রসবিল সুভক্ষনে সদাঁকর স্ৃতারে দেখিল। 

আনিলেন আফ়্যগনে আমন্ত্রন দিয়! কন্ত। কুলাচার কর্ম করে মন-'* | 

'**লিলারসে বাঁড়য়ে অবলা। 

চন্দ্রাবলি পানে চায়্য চিন্তে সদাঁকর জগতে জানিএগ জজ্ঞজ আনিলেন বর। 
সুভক্ষনে*** ॥ 

স্নেহ করি জামাতারে রাখে নিজ ঘরে যুমরাঁজ সাস্্ব জানাইল জামাতারে। 

পড়ায়্য! স্ুন্তয়্যা তারে ** | 

[৫ক "' নৃপ ্তাসিতে চলে ধিরে ধিরে উপনীত রি গিয়া নৃপতির দ্বারে। 
$* | 

*'* সভা করা রা বসিয়। আপনে পাত্রমিত্র জোঁড়হাঁথে তাঁর সন্গিধানে। 

তারাঁগন মধ্যে জেন সাঁজে """ 

হুযুরে সাধু হৈল উপনিতি ভেটদব্য দিয় ভব্য করিল প্রণতি। 
সদাঁকরে সমাঁদরে জিজ্ঞাসে ভূপতি কহে তর্ত পরিবর্ত'** | 

*** সিরভূস। দিয়! বাঁসা করিল বিদীয়। 

ছুই জন ভোজন করিল অন্ননির জলজানে সঅনে রহিল গুনধির। 
সাধুর সন্তোশ ৫ অবসেষে। 

অহঙ্কার ছারখার করিব সাধুর চোঁর ছলে বন্দিসালে গর্ব করিন চুর। 
এত বলি চেলাগণে দ্রিল অনুমতি রাঁজ**" *** | 

“গণ পিরআজ্ঞ। পায়্য। নৃপধন তরনিতে রাঁখিল পুরিয়!। 

ধনে পূর্ণ ডিঙ্গ। দেখি পিরের আনন্দ হরেরুষ্ণ চক্রবন্তি রচিল সুছন্দ ॥ 

*** প্রভাত উঠিলেন নরপতি ভাঁবি বিশ্রনাথ। 
আপন ভূবনে রাঁজা ধন ন| দেখিয়। বিস্মিত হইল রাঁজ। বৈশে [বার] দিয়! । 

কোঁটা'ল বলি | '" করিল প্রনতি। 
কোপে কম্পবাঁন নৃপ লোহিত লোচন নিষাচরে নরপতি করএ তর্জন | 

আমার ভাঁগাঁরে চোর টুট্যা নিল ধন আজি" | 
"তোরে সমূল সহিত এত বাক্য স্থনিয়া কোটাঁল চমকিত। 

জোড়হাঁথে বলে কোটাঁল আজ্ঞ। করতুমী ধনের সহিত চোর আন্যা দিব আমি] 
[৫খ *** নিসাঁচর একে একে খুজে চোরে সকল নগর | 
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অবসেসে নদ্দিতিরে আসিয়া কোটাঁল সাঁধুর ডিঙাঁতে দেখে নৃপতির চাল। 
'* স্কারে বলে কটালিয়।:.. | 

সাঁধুবেসে দেষে দেষে রঙ্গে নঞা৷ তরি ভাঁগাইয়া ভূবনে ভাঁগারে কর চুরি | 
নিসাচরে সকাতরে বলে-"" -** নন্দ । 

সহস! করিয়া যুক্তি রঙ্রনিরাজন সশুর জামাতা নি করিল বন্ধন। 

অবিলম্বে ছুত সর্ধেবে নঞ গেল চোবে নৃপ | 

'**চৌর “নুপবর হাসে মনে মনে আজ্ঞ। করে কাট রি লইয়। মশানে । 
সদাকর সমাঁদরে বলে মহারাজে হুকুমের""" *** | 

বিনয় বচন সাধু বলে নৃপবরে কোপ দূর করি কৃপ। করিবে নফরে। 
স্থধন্য ধান্ষিক বির ৮ ধরাঁপতি অবিচারে-*. -* | 

রঃ ' বুঝা নাঞ্চি জায় কর মোর পিড়া জি পড়ি পরিক্ষাঁয়। 
সাধুবাক্য স্থনি সভাঁদদ নৃপে কয় হটাৎ সাধুর নাষ সমুচিত """ | 

"* জা৷ হয় উচিত কর্য সেষে বুঝ। গেলে। 

সাধুর বন্ধনে নৃপ দিল| অন্থমতি দুই পুয়! চাল তাঁরে দিল দিন প্রতি । 
দৈবে রর | 

জখন জঠোরজাঁল। জন্মে সদানন্দে নিবিড় করিয়। চির অল্পএ গোবিন্দে। 

কি করিলে দয় *** | 

কে বন্দি জাব কার ঠাঞ্িি তোঁম। বিনে তরাত্যে সিনে কেহ নঞ্িি। 

[৬ক...আজ্ঞ। পায়্যা তরনি বাহিয়। চলিল পবনবেগে 

মায়। করি পির হইয়া ফকির ডাঁঢ়াইল দক্ষিণভাগে । 

পির কহে বাত." 

***জেত। মার্ত। তোর এ সাত ডিজাঁর আধ। দেগ। আজি মুঝে। 
বাক্য অদভূত স্থনি সাধুস্থত তারে করে উপহাস 

ভিজ ++. অভিলাস । 
এত বলি পিরে সাধু গেল। ছুরে বমি রহে পির কোঁপে 

সাধুর ডিঙ্গার ধন ও মীজার হইল পিরের সাঁপে। 
দুরে * * 

দেখি ধন নান সাধু পাল্য ত্রাষ কান্দএ ব্যাকুলি হয়)1। 
কহে সাধুশ্তত পির কেরামত তিই ছুজ্খ দিল! ছলে 
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সাধু ৪৪ গোলে ] 

"আসি সদাকর দেখে পেগান্বর বসিয় আছএ তিরে 

পির পদর্দন্ধা ধরি সদাঁনন্দ বহু স্ততি করে পিরে। 

স্থৃতা হেতু দি নিয় অজ্ঞানি দিলে নাঞ্চ কেন মোরে। 
সেই পাপফলে ছিলে বন্দিসালে দুখ দিল ভূপ *** 

ভূপে। 

সাঁধু কহে পির ক্ষেম এইবার ধন দেহ পুনর্ববার 
ঘরে গিয়। আমি সনাঁর সিরিনি সৃধিব সকল ধার । 

***দণ্ডবত করি সাধুহত হরিসে চলিল ঘরে । 

করি জয়ধ্বনি চালাল্য তরনি নিবাসী সকল অতি 

হয়্যা আগুয়ান শুভ সমাচার রা করিল পয়ান। 

[৬খ *৯ ** বলেন সকল "দেহ মনমথ ফল। 

' রাঁম। অঞ্জলি করিয়া সিন্নি মানে 

*** সত্যপিরে দুশ্মদস। দেখ্য। দয় জন্মিল অন্তরে । 

সদয় রিদয় পির শুনিয়। বীনয় ছাড়ন করিতে চলে নৃপতি। 
বসি দেখাল সপন । 

ওরে ছুরাঁচার দুষ্ট দাঁগাঁবাঁজ গিধি বারেক বাচাই বাক্য ধর মোর জদি। 

নতুব! নাসিব - | 
মিছ। ফন্দি কর্য। বন্দি কর সাধুঙ্জনে জদ্দি চৌর হত্য কেনে রহিত বিহানে। 
সাধু পায় পড়িয়া আপন. রর | 

বিবিমিক বিবিধ দেখাল পির ভূপে দেখাইল সপন সাঁধুরে এরূপে। 
মান্া সিশ্নি নাহি দিলে হয় এইরূপ 

ত্রিদসনাঁথ হৈল তিরোধান উরিলা তিমিরঅরি রজনি বিহাঁন। 
সচকিত নৃপাসনে বৈশ্ে নরপতি সভালোক কহে সব ... ৃ 
-" লখালাস বস্ত্র অলঙ্কারে তারে করিল আবশ্বাস। 

অপরাধ ক্ষেমা মোরে ক্র সদাঁনন্দ "'* ** | 
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ন। জানি তুমারে আমি কর্যছিল! ""* | 
দিলেন বিদায় তারে করি আলিঙ্গন । 

নৃপ বলে সাধু তুমি করহ গমন অপমান কৈল আমি না৷ জানি কারণ । 
চক্রবত্তি রঃ | 

গীরের প্রবন্ধ ॥১১| 

নৃপতিচরনে সাধু দুই জনে সংভ্রমে করিল প্রণতি 
পাঁত্রমিত্রগনে*** টি সি | 

[৭ক ৮৫৬ রী আসে 

সাঁধু--* অবসেষে। 
দৈবেতে মিশ্রিত মাটি আছিল প্রসাঁদে থুথু." ৰ 

রি ফৌবনগরবে পেলে আমার সিরিনি । 

ইহাঁর করিতে দণ্ড হয় সমুচিত তখনে ডুবাল্য ডিঙ্গ! জামাতা সহিত। 

মারে সৌঁকেতে কাতর । 

দুখের সানু স্থুখ মনে ছিল আঁশ স্থখেতে দারূন বিধি করিল নৈরাঁষ। 

ধন্য রে অবোধ বিধি তোর" | 

***ধনঘরে সনি লোকমুখে ছুহীকাঁর দহে দেহ দাবানল সোকে। 

পাইল দান ছুঃখ পিরের কাঁরণে হরেকৃষ্ণ চক্র-." ॥ 

টু রর কান্দে সতি পতির বিরহে । 
ধরিয়া মায়ের গলে সাধুস্থৃত। রি কলেবর বন জেন দহে। 
হেদে রে দান বিধি-"" তিকুল। 
মোর মুণ্ডে পাঁড়ি বাজ কিবা তোঁর হৈল কাঁজ তোর কর্ম সিস্থ সমতুল। 
ভূমেতে লট্যাঁয়। পড়ে কদলি জেমন ঝড়ে :." | 

'**জত তার বন্ধুলোক কেহ তারে না পারে ধরিতে। 

ঘর হৈল কারাগার  তোঁম। বিনে অন্ধকার দিবস হৈল মোর নিসি। 
অলঙ্কা “** নিসি ব্রেথা বিনে সসি। 
না জানি কাহার বোলে বেপার কহিতে গেলে পুন নাঞ্ দিলে দরসন । 
এ তুমার নহে রিতি তেজি.' | 
সোকাবেমে কহে পিবে কোন অপরাধে মোরে কি বুঝিয়৷ কৈলে বিপরিত। 

১৪৯ 
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মোর প্রান ন। নইলে অন্য জনে ডুবাইলে এত্ত'"* | 
[৭খ “০ স্মরণ নঞ্াছি আঁমী রাখ মোর বারেক আগত 

হবেরুষ্ বলে বানী ত্মর্ঘচিত্রে চত্রপাঁনি ভাবিলে পাইবে প্রাণনাগ 1১৪॥ 

কুণ্ড দেহ জাঁব পতির সমিপে। 

জত কিছু ধন জন জিবন ৪ পতির বিহনে হুয় সব অকারণ । 
কহে সদাঁকর স্ুনি সৃতার বচন-' | 

'“ছুখযুত দেহ ধরিব কোন কাঁজে মুখ দেখাইব আমি লোকে কোঁন লাঁজে। 
সাধুদেহ দহে এইরূপে সোকাকুলে গণক হইয়া! পির | 

করেন গমন তোমার জামাতা জলে মৈল জে কাঁরণ। 

বলি আমি মন দিয়। শুন সাবধানে হইল প্রমাদ এই প্রসাঁদ লঙ্ঘনে । 
বন্ত জামাতা তবে পাইবে এখনি । 

টি কহে সত্য এ সব ব কাহিনি পুন কুড়াইয়। খাল্য প্রসাদ সিরিনি। 
প্রসাদ -"" উঠে সিপ্রগতি। 

পিরের রুপাঁতে ভাস্তা। উঠে পুনর্ববার . দেখিয়। বিশ্রয় লৌকে লাগে চমতকার । 

ডিঙ্বাতে দেখিল সাঁধু-"' | | 

সোঁক ছুরে গেল হৈল পরম আনন্দ আপন ভবনে চলে সাধু সদানন্দ। 
হর্সজুত। সাধুস্থতা৷ লয়্যা বামাঁগন'** | 

করিল উত্ণান পতিআসে নিজবেসে করিল পয়ান। 
তবে সদাঁকর জত নএ ভির্ভগণ ঘরে লয়্যা-"* | 

.*গনে আমন্ত্রন... | 
','পুরোছিতে আনে ছুতে সাঁধুনিকেতন পিরপৃজ। মহাঁতেজ।.' | 

[৮ক"" পূজে বিশ্বনাথে । 

নি সাঙ্গ জদি কৈল বিষধরে চিঠির সাধুস্থৃত প্রনমিল পিরে। 
মনে । 

উর ডাক্য। হাথে দিল কত সন। হস হয়্যা সন। লয়্যা গেল সর্বজন] 

এইমত সাধুস্থত করি 
রঃ স্থতে কৃপা কৈল পির সাধুগুন ত্রিতুবন হইল জাহির। 
কৃষণচন্দ পদর্দদ্দ মনে.করি আঁষ বিরচিল দ্বিজকুল *** | 
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স্বপ্নে শুনে সাধুর সমুখে ভাসে সত্যনারাঅনে। 

সনার সিরিনি সাধু ৫ কৌতুকে  স্বয়৷ সের আটা ছুগ্ধে পুজিবে'"* 
পেগাগ্বর গুজে পুন হইয়। 848 | 

রী পিরপৃজ। করিন তেমন পরম পবিত্র সাধু পিরপরায়ন। 
দয়। করি দস্তগির দি." সম্পদ । 

ধনজন নিকেতন পাইলেন সধ বাহন বাঁরণ বাঁজি বাড়িল বৈভব। 
সমাপ্ত হইল এই পিরের মঙ্গল ভক্ত নায়েকে পির করি, | 

ধন পুত্র লক্ষি তাঁর বাড়ে দিনে দিনে । 

রা অবহেল! করে জেই জনে ইহকাঁলে লক্ষ্মী ছাঁড়ে মরে অন্ন" বিনে । 

পিরপৃজা করে জে. '** নারায়ণে। 
নরোর্তম উর অন্থজ লক্ষণে তন্য পুত্র হরেকৃষ্চ করিল রচনে। 

পিরের মঙ্গল জে সথনিলে সভাজনে হরি হুরি-"* ॥ 

* সমাপ্ত ॥ 

সন ১২২৫ সাল তা; ৮ আদাড় রোজ রবিবার তিথি ৪ ত্রিতিয়া বেলা তিন প্রহরে সমাপ্ত লিখিস্কং 

প্রীধরণিধ*** 

৫৯ গ্ীরের পাল৷ 

অজ্ঞাত 

পু'খিসংখ্যা ১১০৪ $ পত্র ১+ খণ্ডিত+ অসমাপ্ত ঃ আকার ১১১৪1 

অ্রীত্রীহরি-_ 

পিরের পালা লিখ্যতে ॥ 

একদিন আস্মানে বসিয়ে খোদ! ছুনিয়ার তামাস। দেখিতে পির যাঁয়। 

জবরিল আঁসি বলে স্থন দাওয়ানজি কুষ্টপলাঁয়ন রাজ সেথ। জাবে কি। 

অভিমুন্তস্থত জেমন রাঁজ। পরিক্ষিত কষ্টনামে বাড়ে তার পরম পিরিত । 
তুমি সেফকিরবেসে জাবে তাঁর ঘরে ফকিরের বেস রাঁজ। দেখিতে ন৷ পাঁরে। 

সাহেব বলেন জি ন! মানে আমায় দেখা দিবে গিয়ে আমি রাঁণি বল্পবাঁয়। 
এত শুনি দুয়ারি ধাইল লব লড়ে নিবেদন করে গিয়ে রাজার হুজুবে। 

ফকির দ্বাগডায়ে রাজ! দেখ! করিবারে হুকুম হইলে রাজ! আন গিয়ে তারে। 
রাজ! বলে না কহিও হুজুরে আমার'*' ১** | 
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৬০৭ পুরাতন গন্ধ 

অজ্ঞাত 

পুঁধিসংখ্যা ১২১৭; পত্র ১; অখত্ডিত; আকার ১৩২৮৯৩%। 

খ'শ্রীহরি £-_ 

্রস্থারভ্ভে সর্বাগ্রে নাঁরায়নে প্রণাম করি নরোতমে প্রণাম করি তদনস্তর দেবী 
সরস্বতী চরণৌপাস্তে প্রণামকে করি গ্রস্থকৃৎ য়ে বেদব্যাস ভার চরণেতে প্রণাকে 
কর্যা জয়াঙ্ষ গ্রস্থয়ে শ্রীভাগবৎ তাকে কৈ £ শ্রবণ কর মহারাজ ॥ রাজ পরীক্ষিত 

গঙ্গাতীরে প্রায়োপবিষ্ট তুলশীমুগ্তরী কন্পেতে তুলশীদল ম|লা গলাতে বিরাঁজমানা 
কুশমুষ্ঠি কুশাঁজরী মাবলম্বনে গদগদতা ষধণে হরিণামাঙ্কিত তিলক ললাঁটে বিরাজিত 
কৃতাঞ্জলিপূর্বক গলবস্ত্রীকৃত শ্তকুদেব গোস্বামিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন ॥ প্রভে। 
অন্যালাপেতে বৃথ| পরমাযু ক্ষয় হতেছে কৃষ্ণকথ। কয় শ্রবন কবি | 

ও -০ ৫ 2৮০০ ও 5 ৭৮ 

৬১. প্রার্থনার পদাবলী 

নরোত্তমদাঁস 

পু'খিসংখ্যা ১০৯; পত্র ৪7 থণ্ডিত। আঁকার ১৪২৮৫” 

পদস্থচী, ৃ 

গোবিন্দ বলিতে কবে হবে পুলক শ্বরির (নরোত্তমদাঁস ) ১খ] 
ধন মোর নিত্যানন্দ পতি মোর গৌরচন্দ্র (নরোত্বমদাঁস ) ১খ] 
ঠাকুর বৈষ্ণবগন এই মোর নিবেদন (নরোতমদ্ধাস ) ১খ, ২ক] 

শ্রীগোবিন্দ গোপিনাথ ক্রিপা করি রাখ নিজ সাথ ( নরোত্তমদাঁস ) ২ক, খ] 

হবি হরি কি মোর করম অভাগি ( নরোতম ) ২খ] 

হরি হরি আর কি এমোন দস| হব (নরোত্তমদাঁস ) ২খ, ৩ক] 

হরি হরি কবে মোর পাঁলটাব দস ( নরোতমদাস ) ৩ক, খ] 

করঙ্গ কপিন নঞা। ছে'ড়। [কাঁ]থ! গায় দিঞা ( নরোতিমদাঁষ ) ৩খ,৪ক] 

৯ হরি হরি কবে হব বুন্দাবনবাি ( নরোত্তযধীস ) ৪ক] 

১০ হরি হরি কি মোর করম অতি মন্দ ( নরোভমদাস ) ৪ক, খ] 
১১ হরি হরি আর কি এমন দসা হব ( নরোত্মদাঁস ) ৪খ] 

১২ হুরি হরি আঁর কবে হেন দস! হইবে ৪খ...] 
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৬২ পপ্রেমত্তক্ষিচজ্দিকা 

নরোতমদাস 

পুঁধিসং্যা ১৪৯৬; পত্র ৬7 অথগ্িত। আকার ১১২৯ ৪২%। 

শেষ ও পুম্পিকা, 
'্মাপন ভজনকথ| ন| কহিব জাথাতাঁথ| ইহাতে হইব সাবধানে 
ন। করিহ কেহো রোস না লইহ মোর দোষ প্রণমহো! সভার চরনে । 
শ্রীগৌরাঙ্গ মোরে জ্বে বোলায় বানি কোঁহিএ ভাল মন্দ কিছুই ন। জানি। 
শ্রীলোকনাথ পদ.."ছন্দ ত্বিংদ্য়ে বিলাস প্রেমভক্কিচন্দ্রিক! কহে নরোর্তমদাঁষ ॥ 

ইতি প্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিক। পুস্তক.*সমাপ্ত। 

৬৩ প্রেমরসকথা ( ভ্রীরসমঙল ) 

গোপালভট্দাস 

পু থিসংখ্যা। ১২৭৩7 পত্র ৭7 অথণ্ডিত, আকার ১৩২৮১ ৫৪। 

[১খ শ্শ্রীকষ্ণ নম ॥ প্রীশ্রীকষচৈতন্য নিত্যানন্দ অধৈত শ্রীন্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসৌনাতন 

শ্রীজিব শ্রীগোপাল শ্রীরঘুনাঁথ শ্রীরুষ্দাস কবিরাজগোম্বামি নম ॥ 
প্রথমে বন্দিব গুর্ প্রভু গোঁররায় জাহার প্রসাদে ভক্তে চক্ষুদান পায়। 

রসরাজ মহাভাব দুই এক হঞ। প্রেমরম পিআইল বন্ধন ঘুচাইঞ1। 
রশের যুমুদ্র প্রভু রস তার প্রান বশে তন ভগমগ রশ সদ পাঁন। 

প্রভুর অস্তরকথ। কোন জন। নাহি জানে য়রশিক মুরূক্ষজন ধরম বাখানে । 

তাহার য়ন্তব্কথ। রূপমাত্র জ্বানে স্বরূপ গোশাঞ্জি আর রঘুনাথ বাঁখানে। 

আঁর কার গোচর হে, সেই কথ। এই তিন] জনে এত কহিল সর্বত। | . 

চণ্ডিদাস বিদ্ভাপতি রায় মহাঁদয় জয়দেব কল্ামুতে এ শব জানয়। 

প্রার্কৃতবস্ত যেই সব জানে পুর্ব্ব পুর দুই রুহে জানে অনমানে। 
এই সব মান্গুশ হয় প্রাক্রতঙ্জন তাহার যুন্তরকথ। এবে কহি যুন। 
শুন গুন যহে ভাই যাহুসলক্ষন মাস সভার পর মানুস ত্গন। 
মান্ছস মভার বড় বেদবিধিপার ধর্ম কন্ম নাহি তরি নাহিক য়াচার। 

মাঁছস মাছস সভাই বোলে মা ১খ]২ক স কেমন জ্বাহার আশুয় হৈলা শয়ং তগবান। 

প্রাকৃত হঞ। যেই করএ আশ্রয় সেই ত মাডুশ হয় জানিহ্ সত্তর । 
ও 
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অপ্রারৃত বস্ত সেই নিত্যানন্দময় অগ্রাকৃত লিল তার কারু বেছ্য নয় । 

তাহার বসতি শুন য়পুর্ব কখন নিত্যানন্দপুরি হয় নিত্যবৃন্দাবন। 
সেই বৃন্দাবনের কথা স্থুন মন দিঞ্। অগ্রাকৃত ধাম সেই মনেতে ভাবিঞ। 
যে সকল ধাম দেখ সাস্্রমত হয় যে ধামে মান্ছস আছে সে বেদগোপ্য হয়। 

সেই ধাম প্রকট কথ। হন মন দিয়। অপ্রাকৃত হয় জান নিশ্চয় করিএ | 
ব্রহ্ষণ্ডের মধ্যে হয় জান সেই পরি ব্রক্ষগড ছাড় সেই করিলু' বিবরি । 

্রক্মণ্ডের উদয় হয় কারনান্ধ সাঁই তদুপরি আছে ব্রক্ষলোঁক স্থাই । 
ব্র্ষলোক পার হয় মায়ার বসতি ব্রক্ষলোক ভেদ হৈতে নাহিক সকতি.। 

সেই মায়! সর্ব জিবে জান কারন জাহা! হৈতে উপজিল তাহ পুন করন । 
ব্রন্লোক উদ্বেহ হয় পরব্যাম ধামে মহাবিষুণ আছেন জাঁনহ সেই ধামে। 
সর্ববপুরি বৃন্দাবন হন সর্বজন রূসিকের সঙ্গ হইলে জানিবে কাঁরন। 

সেই বুন্দাবনে সদ! বিরাজে মাঁন্নুস ২ক] [২খ তাঁহার আশ্রয় হয়! বিহরে পুরূস। 
্রক্ষণ্ড আকার হয় মাস্থদশরির সরির ভিতর হয় জানএ একার । 
সেই জনের মধ্যে তিন বস্ত হয় ম্াদি বিষণ মধ্যে যন্তোর সব কয়। 
আদি উদ্বেহ হয় এক জলের আঁকার তাহার মধ্যেতে আছে কমল প্রকাঁশ। 

সেই ত কমল হয় বিন্দাবন নাম তাহাতে বিরাজে ছুই রশিক মদন । 
সেই ত মানুশ হয় কহি বিবরন সেই শ্বরিবে জাঁর সেই মাঁছুশ আঁকারন। 

এ শরিরে জার সেই রহে বিরাঁজ মাঁছশ-"' 

নিত্যাবস্ত শেই তবে জানিহ কারন নিশ্চয় আনিহ দেই শ্রজজোঁক নাম । 

শয়ং ভগবান প্রভু তাহার আশ্চয় রসিক ভকতসঙ্গ যদি ভাগ্যে হয়। 

মান্ুশভজনকথ। সেই বুঝয়ে-.. 
ইন্বরের মীয়াঁএ সব জিব] ভুলি গেল তেকারনে মায়। তার গলে বাঞ্ধি দিল। 

মায়ায় ভূলিঞ। জিব গতাগতি করে জির্বস্ত্র তেজি যেন যন্য বস্ত্র পরে। 
ভাগ্যিক্রমে তার জি সাঁধুসঙ্গ হয় তার উপদেশম্ত্রে পিচাঁসি পালায় । 
ভক্তিলতা৷ বিজ তার হ্বিদয়ে রপেন সর্বত্র নাম তার য়াদিক্ষ্যতা হেন। 
স্মরন কির্তন করি বহুজন দিয়া বাঁড়াইল দিব! নিসি জতন করিয়া । 

দিনে দিনে সেই লতা৷ উপজিয়া ২] [৩ক জায় ব্রহ্মলোক ভেদ রুবি কারন্ন নব পায়। 
কানন ভেদ করি উপরে চড়িল ব্রম্থলৌক ভেদ করি পরব্যোম পাঁয়াল]। 
তারপর সেই লত| জায় বৃন্দাবন তথ। জাই পায়ে সেই মান্ুশচরন। 
লেইজন মানুষ হয় বুনহ কারন তাহার বিচাঁর এবে শুন হয় কন। 
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সেই মান্থশ জানিহ এহে। হুইব মা্ছশ এই দেহসিপ্ধি জান করিহ বিশেষ । 
মাঁছমভজনে শেই মান্ুদ হইব য়স্তর বাহে মানুসের য়েবে কহিব। 

কষ্চনাম বিজমন্ত্র করিল শ্রবন সেই শব বাহ্ হয় জানিহ কারন । 
প্রেম পিরিত রস সরির ভিতরে নরির কোঁন বস্ত করিয়ে [বিচারে । 

ব্ন্মাণ্ড আঁকার জান এই বপু স্বরিরে আছেএ জত অপ্রাকৃত রিপু। 
ব্রহ্মা[গু] বেড়িয়। এক আছে জলনিধি ', 

পিরিতির নাম হয় জান বৃন্দাবন সেখানে বিহরে রতি নবিন মদন । 

মনরূপি তৃকঙ্গ তাহে করে অন্ুগতি শদ। শেব৷ করে তায় সেখানে বশতি ৷ 

তাই শেবা কর জিবে অপ্রাকৃত নয় না জানিঞ। করিলে তাহা প্রাকাত] হয়। 

প্রাকৃত বলিঞ। ভোগাঁভোগ আছে ভোগপ্রাপ্তি হঞ। তার জন্ম হয় পাছে। 

জিবন ম্বৃত্ত ছুখ তার ন৷ হয় খগ্ুন পুনঃপুন সর্বভে, করয়ে গমন | ৩ক] 

[৩খ মাছুশের দেহ পায়া জদি মান্ছশ হৈল নিশ্চয় জানিহ তারে বিধি বিড়দিল। 

অপ্রারৃত বস্ত ষই সেই হয় মেআ রসিক ভকত পিয়ে মন্ন তার পায় । 

প্রেম পিরিতি রতি জাহার ্বিদয়ে নিশ্চয় জানিহ তারে মান্থশ যবে কহে। 

বর্গ অনুসার সেই নিশ্চয় হইল রশিক ভকত তার ভ্রম ভার্গি দিল। 

মান্ুদ হইল সেই শভাকার পাঁর বেদবিধি নাহি জানে ন। মানে আচার । 
দয়াধন্নম লোকধন্ম সব তিয়াগিল আশক করিঞ তাঁর সঙ্গে চলি গেল । 

ছুই মন এক করি বিহাঁর করয়ে খাইতে যুইতে শদ। রস কয়। 
রশিক নাগর আর রশিক নাগরি রদ বিনে রৈহিতে নীরে রশের চাতুরি। 
য়েই বশে বস হঞ। জগত. আনন্দিত: 

সেই রশের আশ্রয় হৈল। সয়ং ভগবান সেই রশে রশ হইল রাঁধি জার নাম। 
রশিক সকলে জানে তাহার মরম যুস্বজ্ঞানি নাহি জানে [ইহাঁ]র কারন। 
রশভাব না! জানিলে দুষ্থমাত্র মার এহোলোক পরলোক নাহি পারাপার । 

পরুকিয়াঁভাব করে ন। জানে মরম কোথা হইতে হইল কেব! দিল ন! জানে কারাণ]। 
আপন হইতে হয় এই শব উদ্ভব না করিলে কেমনে জানিবে এই সব। 
বসিক ভকত যেই শেই মাত্র জানে য়রশিক যেই শেই জান বাখানে | ৩খ] 

[৪ক রশিক সকলে কয় কেহ ঝশিক নয় বিচার করিএ॥] দেখ কোটিকে গোটিক হয়। 

রশ রশ করে শতে রম বলিব কাঁরে তাহার বিচার ফলেবে সুনহ বিচারে । 

মধুর রস আস্বাদয়ে যেই ভাগ্যবান মধুর রস আম্বাদএ [ন্ব]য়ং ভগবান । 
সেই ত মধুর রস ষুন তার কথ! ব্রজলোক দিণচমান আছেএ সদা ক্ষাতা। 



১৫৬ পু'ঘি-পরিচষ় 

পরকিয়া রশ হয় লাম তাঁর মেয় কোঁথাএ জন্মিল তাঁর যুন দি কাক । 

প্রেষসাগর মধ্বে পিরিতি কমল তাত্ব'মধ্বে হইল সেই রশের জনম । 
এমন পিরিতি জেই নাছি যানে মনস্যজনম সেই ধষে অকারনে । 
গোঁপিভাব আশ্রিত হইঞা৷ না৷ জানে মরম অন্তরের মধ্যে শেই বাখানে ধরম। 

রাধারুষ্ণ ভজন করে নাহি দেয় যুখ ধ্যানময় হঞা! থাকে এই বড় ছুখ | 
রশ আব্বাদনে মাহাশুথ হয় আপনে আনন্দ হয় তার শুখময়। 

আপনে করহ পাছে ইহা মনে কর ম্বকিআ হইৰ পাঁছে এ কথ! দড়। 

দেহের ভিতরে আনে নবিন মদন বতিরস সহিতে শেছে। করে বিলাশন । 

নেত্র মুদি দেখ আপনে প্রকৃতি আকার বাঁধ। কৃষ্ণ সেবা! করে মনেতে বিচার। 
পুনশ্চ দেহেতে গোঁপিভাব কেমনে হইব ৪ক] [৪খ লিঙ্গদেহ নাশ হইলে তবে 

শোঁপী হইব । 
বুদ্ধি প্রান ইঞ্জিয় সরিবে জড়িত তারে ত্যাগ করিতে কোটিক হয় ত গঠিত। 
কুম্তকারের চাকে জেন গড়এ চক্রকি তাহে মুল্য দিঞা৷ লঞ্া৷ জায় কোকে। 

তাহাতে বন্ধন] করি করএ ভোজন জথাঁকাঁলে ফেলি তারে করএ গমন | 

আর এক দেখ ভাই মিছা! করি লোভ ব্রিষ্ণাঁঞে পিড়িত যেন ধায় জেন খোপ। 
দুরে হইতে ম্বগি জে করে নিরক্ষন শিম্রগতি জাঁঞ দেখে নহে বৰিসন। 

এমনি ভাবয়ে মনে গোঁপিভাব করি আপশির্ধ নছে তার ঘুর্য। ঘর্যা মবি। 
চক্ষ মুদি দেখে জেন আপন আকার নিব্রাভঙ্গ হইলে জেন নাহি দেখে আব। 

ভাবষোগ্য নহে তাঁর ণপুসক হয় চীন্তীত হইয়া শেই মহাঁছুখ পাঁয়। 
যুনহ রসিক সব করহ বিচার মহাবিষে ব্র্মগড শ্রিজিল আকার । 
শ্রিলিঙ্গ পুলিঙ্ক দুই নর্বপাস্ত্র কয়... 

পুরূস [ছাড়ি] প্রকৃতি হইব অসম্ভব হয় কথ! ন। হয় সম্ভব । 

তবে শে আঁরপ করে মিথ। সব হয় বিচাঁরিঞ্ু1 দেখ ইহা অশস্ভব লয়। 
জদ্দি গৌঁপিতা মনে করঞ [উনুদয় পুণুন্যস্ত লত্ষিরে যোনি হইতে পারক্প। 
তবে ভাবষোগ্য দেহ সেহে। জানী ই নিশ্চয় গে ৪খ][৫ক পীদেহ পাঞ্চা সেহো 

গোলকে ত জায়। 

গোপিভাব মনে করি রূস না জানীল ব্রথ। ভাবন। সব মিখ। হইল তার। 

সাক্ষি দেখেহ গোঁপি আপনে আপনে রস আন্বাদনে যুখ ন। পায় ভগ্রবানে। 

প্রাননযুখে অবতাঁর করে তগবাঁন তাহার বিচার করে যহে ভাগ্যবান । 

পরকীআ! রস নাই গোলকভিতরে তেকারনে ভগবান মাস্থষষেহ ধরে। 
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মানুষ আঁকার ধবি মাহুশের কাঁয়া পরকীক্ষা! আশ্রাদয়ে আনন্দিত হঞ্। 

সম্যক প্রকার রদ আস্বাদান না হইল তেকারনে নবদ্ধিপে অবভা। কৈল। 
মহাপ্রভুর যুবতারে তথাপী না হইল জীবতাবন হেতু সম্ভাষ করিল। 
অতএব যুন ভাই পরকীআ। জাঁজন রসীক হইএগ। ভাঁই পরকীঅ। ভজান]। 

পরকীআ৷ রশ জাঁর সৰিরে আছদ্ম দেই ত রসীক হক্স জাদী[হ] নিশ্যয়। 
সকলে কহে আমি হইঘ রসের আশ্রয় বুদ কোন বস্ত বটে কেহ ত ন। জানয়। 

মনে ত ভাবনার শ্রীকৃষ্ণ মহিত রাধিকার কামিনিকুঞ্জে মনে আনন্দিত । 
কেমনে মিলিল হয় না! জানে কারন দোহার আনন্দ রব না জানে মরম। 

মিলন হইলে দুরে ছাড়ি জায় দেখে যুষ্থ কাষ্ট হইঞা যুক্খনিরিখে | 

আপনে ন৷ জানিলে তার [মরম] না৷ জানে আপনি করিএ। তবে ৫ক] 

[৫খ মরম ন। জানে । 

আপনি করিঞ! তবে জানাবে সকলে" 

আপনি করিঞ। তবে মরম জানিবে গ্োৌহাকাঁর রস দেখি তবে আনন্দিত হইবে । 
যুনহ রসিক ভাই তুলি কেনে গেল৷ চিস্তামনিবস্ত পাঁঞ। জলে পেলাইল। । 

জার লাগি ভগবান হইল আকুঙ্দ জার লাগি মহাঁদেব হইল! পাগল । 
সেই পরকিআ! হয় সব ব্রজলোকমার বেদবিধিয়গোঁচর তিনলোকের পাঁর। 

পরকিঅ। রস হয় যাপন সরিরে মন্তর ভিতর হয় বেদে ন। প্রচারে । 

পর পুরূস পর নারি এক যোগ হয় তার নাম পরকিআ! জানিহ নিশ্চয়। 
ছুই মন এক হইলে বড় বুখ হয় ছুই মোন ছুই হইলে রস নাহি কয়। 
আপন আপন যুখে করএ পিরিতি পর্কিঅ। নাহি হয় বিসেতে ঘটিত। 
পরকিআ রস এই কহিল বিবরন জানিঞা যুনিঞা ভজ নিশ্চয় কর মন। 

য়প্রাক্রিত বস্ত এই সদ। করে পান পিধিবিতে তাহার সম নহিক ভাগ্যবান। 

সেই পুক্ধদ রস জানে কহিল নিশ্চয় করি সেই ত মাস হয় জেনহ বিচারি। 
সেই মানুষ ৫খ] [৬ক স্দির্ধ জগত ভিতরে তাহার আশ্রয় হঞা কৃষ্ণ যবতবে। 

প্রকীতি পুরূন ছুই এক দেহ ধবি য়ন্যে যনে বিলসএ রস আ্বাদন করি। 
এক দেহ আব্বাদন বস নাহি হয় ছুইয়ঙ্গে আম্বাদএ পরকীয়! কয়। 

সেই রসবস্ত জার ত্বিদএ উপজিল এই সরির তার নিত্যবস্ত হইল। 

সেই সব লোক হয় বেদবিধিপাঁর রসে মাত্র সদ! থাকে নজানে আচার । 

রস তার প্রানতুল্য রস তার জিবন রস না পাইলে হয় তাহার মরন। 

রস পাইলে জিএ ঘেই না পাইলে মরে তেকারনে রসিকজন আরপসিদ্ধি করে। 



১৫৮ 0 পু'থি-পরিচয় 

আরপসিদ্ধি হইলে পুন দেহ ছাঁড়ি.জান বঞ্চবগৃহেতে জাঞা হয় উপদান। 

পুনপুন সেই রস কবে আস্বাদন সেই রসের লোক হয় মান্ুদ আক্ষান। 
ক্ষয় অব্যয় তাঁর ক্ষয় কভু নাগ্রি মহাঁকল্প হইতে আছে মাহুস নাঁম যেই। 
এমন মান্ছসের জন এই নাহি হইল ক্রথাই জনম সেই দেহ রহিল। 
ছুল্পব যাঁনসজন্ম আর না হইব এমন রসের তন্গ আর না পাইব। 

এমন মাহুসজন্ম ব্রথা মোর গেল আর কী এমন হবে কেহু না কহিল। 

আর ন! পাইবে ভাই এহেন য়বতাঁর আঁর না হইবে হেন রস্র প্রচারন । 
এই জন্মে ভে যেই পুন পাঁবে তাই ৬ক] [৬খ পুন পুন আস্বাদয়ে রসবিলাস হয়। 
রসিক সকলে জানে রসের মরম রসময় হঞা সদ রস বিলাসন। 

এমন রসিকসংজ সদ জেন হয় রসিকের সঙ্গ বিন প্রান নাহি রয়। 

রূসিকের সঙ্গ হই প্রান মোর জিএ তাহার বিছেদে প্রান সদাই কান্দএ। 
মাচুশের সঙ্গ জেন জন্মে জন্মে হয় এই মোনের আসা রসিকে ত কয়। 
রসিক ভকত সির্ধ এই দেহে হয় এই দেহপ্রাপ্তি তার কহিলউ নিশ্চয় । 

সর্ববগ্রন্থে কহে প্রাপ্তি রাগবস্ত হয় সেই রাগেবস্ত জব হি-দএ উপজয়। 
রাগবস্ত হ্বিদএ জর্দি উদয় হইল নিত্যসির্ধ সেই জন এই দেহে হৈল। 
রাগবস্তপ্রাতি বলিব কাণা]রে য়হ্ুরাগ হইলে বাগ আপনি সঞ্চারে। 
বূৃতি সন্জে রস কহি তার যয়ন্ছগত প্রেম সম্বন্ধে গুরধ কহিল য়ভিমত। 

আরপ কাহারে বলিব রস জার নাম রসিকের গুব্ধ কহিল য়গুপাম। 

মাছসভঙজন আর কত না কহিব রযল্ল য়ক্ষরে কহি কিছু নাহি য়ন্নুভব। 

বসিক নাগর আর রূসিক নাঁগরি ৬খ] [৭ক দোহার নিছুনি লঞ1 আমি জাই মরি । 

সংজ্ধেপে কহিল এই শ্রীরসমঙ্গল ইহা বহি আর নাহি বস বিকরসন। 
যুনহ রসিকজন নিবেদন করি বেদের গোঁপিনিয় কথ! কহিল বিবরি। 
য়ন্তরের কথ। কহিল প্রচারন হিিদয়ে রাখিহ কথ। ন। করিহ প্রকরন। 
যুগলচরনে করিআ [আঁ]লিস প্রেমরসকথ। কহেন শ্রীগোপালভট্টদাস | 

ইতি প্রেমরস সংপুক্ন ॥ ইতি সন ১১৯২ সাল-_তাং ২২ ভাদ্র ॥ 



পুঁথি-পরিচয়, ১৫৯. 

৬৪ বন্ধন! 

অজ্ঞাত 

পুঁথিসংখ্যা ১১৩৩; পত্র ৫; অথণ্ডিত + আকার ১৩৮১৫ ৪২৮। 

৭শ্রীগনেসায় নম নম ॥. 
॥ দিগবন্দনা ॥ 

গআয় গদাধর বন্দ পৈরাঁগে মাধব দ্বারিকাঁর গবিন্দো। বন্দে গকুলে জাঁদব । 
প্রথমে বন্দিব দেব ধন্ধ নিরেগ্জন জলাস্বনে জজ্ঘণপতি লক্ষি নারায়ন। 

হংডসে ব্রহ্ম! বন্দে গাব গড়ুড়ে গবিন্দো৷ বুসেবেতে সিব বন্দে! এরাবতে ইন্ত্। 
হিমরাঁজ বন্দে গাঁব উর্তরবলতি ভাম্ক ভান্কর বন্দ করিয়। প্রনতি। 

আঁডুড়ের বন্দে! নাথ বন্দ জোড়হাত দক্ষিণ জলধিকুলে বন্দ জগন্নাথ । 

মুত্র বলহি বন্দে! জলধির কুলে জার পুরি আমদিত হঅ দনাফুলে। 

অপুর্ব প্রভৃর মাঅ। কহোঁনে না জাঅ চগ্ডালে আনিলে অন্ন ব্রস্তনেতে খাঅ। 

শ্রীরাম লক্ষ বন্দে! অযুদ্ধে সৌমাজ ভরতো৷ সক্রঘন বন্দে! দসরখর|জ | 
অষ্টকুলপাঁল বন্দ গ্রভাঁতের ভানু বিন্দাবোন সহিত বন্দব রাধ। কান । 

সোলে! সে! গুপিনি সঙ্গে প্রতু স্ব্যমরাঁঅ কদন্ব হিলন দি! মুরাঁরি বাজাঅ। 

নদ্দিআর চাদ বন্দে। সচিনন্দন হরিনাম দিএ কৈল জিব উদ্ধারন। 
টিকিএ নারদ বন্দে! ছয় হুতাঁদন করঙ্গবাহনে বন্দ দেবত1 পবন । 

বাই বরুন বন্দে গুরে ক্ষেত্রপাল গগনে পবন বন্দে। নন্দি মহাঁকাঁল। 

চন্দ্র যুজ্জ বন্দে গাব আর তারাঁগন ডাকি জাগর বন্দ হঅ। একমন। 

তিনি আমার ভগিনি হন আঁমি তার ভাই তারে ঘ। দেয় জদি ধঙ্গের দোহাই। 

তাঁলে ঘ৷ দিঅ! জেবা এড়াইঅ। জাঅ ঘাঁড়বাক! বিআদ্ি জেন ধরে গিঅ। তাঅ। 

বাত্রে বন্দিএ গাব রাত্রো কপালিনি উন্কুটি তৈরবি বন্দো৷ চৌসষ্টি জগিনি। 
মকরবাহনে বন্দে। গন্ধ! ভাঁগিরতি হৃদয়ে কালিক। বন্দে যুন্রঅ স্বরস্বতি। 
তাড়েস্বণরে বন্দে গাব গোঞ্চে। বারানসি জেই স্থানে ১ক] [১খ বারমাস নিবাসে সন্গেষি। 

অপুর্ব সিবের মাঅ। কে বুঝিতে পারে জার মাথাঅ গঙ্গাজল ঢালে ভারে ভাবে। 

কলিকাঁলে অবতিন্ন্য তারকত্রস্ত নাম ব্যধ জর! সাক্ষেত করহ পরিত্রান। 
ঘণ্টেম্ববে মহাদেবের সযানেতে বাঁধ বন্দিব তোমার চরন মনেতে উলাঁষ। 
সির্দেস্বরের মহাদেবের চরন বন্দিএয়ে বালিতে কছেনেস্বরের সরন লইএ। 

বিষুঃপুরে বন্দিলেম মদনমহন সন্ধে দিতে তৈল লাগে সাড়ে সাত মন। 
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অপুর্ব তোমার [মাঁআ] বুঝিতে না পাঁরি বার সাঞ্জিনের কাট জার হাতের মুরারি। 
একে একে বন্দে গাব জতে! দেবগন ইসনহাটি বন্দে! দেবি জর্টিলার চরন। 

নেহালিআর পাড়া বন্দো নেতের বসতি সিজবোনে বন্দ! জথ নিবাষ জগতি। 
ত্রিভুবোনে সার মাতা বন্দো ভগবতি জঙন্গেজর্সেতবে৷ পাঅ রহুক ভকতি । 
বন্দিব মঙ্গলকে।টে মঙ্গলচণ্তিক। কালিঘাটে বন্দে গাঁব ভদ্রোকালিকা। 

জঅ বাজবল্লভি বন্দো রাজবলহাটে গ্রতক্ষে রুপেতে মাথ। আছে গিত নাঠে। 

কাডরে কামিক্ষ্য বন্দে! মৌলার রক্ষিনি সিঅেখাঁলাঅ বন্দে গাঁব উত্বরবাহিনি। 
সমুখে হজলি তরু বাঁষাঁঘর তাঁথে কটাঁক্ষে করিলে মাথ! দক্ষিন পস্ছতে। 
যুজেন্বঅ বন্দো মাথ| সীং]হবাহিনি সানিহাঁটে বন্দিলেম দেবি বিসাললচনি ।১খ].* * 
[১ক গজার চামণ্ড বন্দে! কালিক! পাড়পুরে জেড়ুলের ভগবতি বন্দে! জোড়করে। 

আমতার মেলাঁই বঙ্গে পুরাঁসের ঘেটু ঘুরালের মাখা বন্দো। হাঁসোনে জার বটু। 
তালপুরের সষ্টি বন্দ করি কৃতাঞ্জলি পাঁঞ্কতালে গুম! বন্দো৷ আর সাড়াপুলি। 

সাদএরে চঙ্ডিকা বন্দ বেতোঁড়ে বেতাই দেউলপুরের বন্দো৷ নিকাঁসের মেলই। 
খিরগ্রামে জোগর্ের বন্দিব চরন পাড়াআব কামারবকুড়ি হবে যুবন্থন্ন। 
ছুহাতে সন্নযচুড়ি জান গুড়ি গুড়ি সাবাজারে বন্দে গাব দেবি কামীরবুড়ি। 
কিটখোলার বন্দে গাবে! দেবি সির্ধেপ্করি ভাঁকপাড়া গ্রামেতে বন্দো চামপ্ডযুন্দরি | 
সচনের মহামাআ বড়ের চণ্ডিকা বেলের ইন্বরি বন্দো৷ জনার কালিকা। 
চিত্রিত্বরি বন্দো৷ তবে স্থান/চিতপুরে সারি যুনিবারে সাদ মন্দির মাএর ফিরে। 

বাঞ্ধো]মানে বন্দে গাব সর্ম্লা তিনমুত্তি হন মা গ ঠিক ছুখুরবেল।। 

তোম। সেবি বাআক্রর পরগানে হইল রাজা! নাঁনারুপে অসঙ্কে মাএর দেঅ পূজ! 
বিক্রমপুরেতে বন্দে! বিক্রম বাধুূলি করঅ তোমায় পুজ! ছাঁগ মেস মহি বলি। 

শ্রীকষ্চনগয়ে বন্দো৷ জয় গৌড়েম্বরি অসঙ্কে মাঁএর গুন কে বুঝিতে পারি । 
দসঘর। বিসাঁলক্ষি দস অবতার তোমার [চরণে রহু] আমার পরিহার 

বারাসতের বিনগ্দিনীর বন্দি চরন মহেম্বরি সর্বজয়া! হবে বুবস্বন। 

নাঁকযাঁলে বিশ্বালক্ষি জমে ১ক] [১খ জগজোনে বনি লুটাঁএ বন্দ তোমার চরন। 
তমুল! বন্দৌ! দেবি নাঁম ব্1াতিমে ফেবতা গন্ধ“জার.দিতে নারে নিম 1 
বিসলক্ষি দহ তবে বলো! কোস্যগযে পুজা না গাই মাঁজির নৌকা! জায় ঘুবে। 
কাটোআর মাটে বন্দো। চৈতন্ব্ণ নিতাই হষি বলি বাছ তুলি নাচে ছুটি ভাই। 

নিমিতিরঘাট নো! জোড় করি গুটে নিমগাঁছে জাহাতে জবার [ফুল] ফুটে । 
রাধাবধূভ বন্দো কমি জোড়ছাতে মা[হে]সে জগবন্ধু বন্দ যুতক্া৷ বলাই দার্থে। 



পু'থি-পরিচয় ১৬১ 

খড়দহে সামমুন্দর করি প্রিনিপাত বিরুতে মদন বন্দিব জোড়হাত। 
ছুধারি গঙ্গার ধারে জতো! দেবগণ উদ্ধিসে বন্দোন| করি জার জা স্থণন। 

বন্দোনা বন্দিব তবে মন করি স্থিরি পাড়ুআ! বন্দি গাব আসি হাজার পির । 
ম। যুভি পির বন্দ] মন্তকের পাগে কিবিতের ভাল মন্দো৷ তুআ৷ পাঁঅ লাঁগে। 

সাহাআলাকুলি বন্দ বাবুর মকাম রাসি চক্র বন্দে গাব লবগৃহগণ। 

সাঁধিনি রসিনি পক্ষ্য যুতি যুক সারন ছাঁপর জঙ্গম বন্দো আছে জতে। জোন। 

তবে তে। বন্দি গাব রাঁএর চরণ জার অনুর্থেতে হল গিতের পর্তন | 

স্থানে স্থানে পঞ্চাননে কতে। কব নাঁম উদ্ধিসে বন্দিব আমি জার জথা স্থান । 
ভক্তিভাবে বন্দে গাবে। স্বরূপনারাণ আসরের মধ্ধ্যে প্রভু হবে আদিষ্টান। 

দিক্ষ্যগুরু সিক্ষ্যগুরু বন্দিব চরন ত্রস্তন বৈষ্টম বন্দে হআ৷ একমন। 

জর্মদাত। জনক জননি খোঁলাঁডাই ভক্তিভাঁবে বন্দিব আপন জেষ্ট ভাই। 

আসরের দেবতার*** ১খ] 
[৩ক.*" রাখিতে প্রতক্ষণ নাম মন্দির মাএর ফিরে। 
অসন্কে তোমার নাম করে! নাঁন। ছলা সারি ষুনিবারে নাম সর্ধবমঙ্গল। | 

অজ মেস নরবলি নির্ভপুজ! করে সি পিট দর্বমঙ্গল! স্তিতি চিতপুবে। 

লবমেতে কাঁলিঘাটে মাএর অঙ্গ জে অঙ্গুলি আগ্য গঙ্গার ধরে মাতা হইলে মাহাঁকালি। 
অপন্কে তোমাঅ পুজে মেম মহিস কাঁটে রক্তেনদি কুলকুলি জেন জবাফুল ফুটে। 
অঙ্কে মাঁএর পুজ না জায় গনন নিরবধি চণ্ডিপাঁট পড়এ ব্রস্ভন। 
১০ দ্মমে গআতে মাএর অঙ্গ পড়ে পদ্দো গআযুর স্তোব করে নিরবধি সতো৷ সতে| | 
বাঅনরুপে নাভিপদো। অযুরের মাথে ধেবাঁষুরা নর আদি পিগুদান তাখে। 

পঞ্চকোধ যুড়ে থাকে অযুরের মাথ! বিষুণপদে পিগুদানে উদ্ধার করেন তথা। 
বিধি বিষ ত্রিপুরাঁরি ফলগ্য গঙ্গার ধারে কে জানে না! জাঁনে তর্বজানেন গঙ্গাধরে। 
একাদষে রাঁড়ে পর্বতে মাঁএর উরু অঙ্গ স্থিত রাঁড়েতে কালিক। চণ্ডি বিসাল বিক্রুত্থে।। 

বিধি বিষ্ণুর পুজা মা! গ মাঅ! করে ছলি রিসি মুনি যুর নরে পুজে কৃতাঞ্চলি। 

তন্ত্র মন্ত্রে জিব জতো৷ আজ্ঞ্ণয় নিস্তার কে জানে মহিমা তবে! রাঁড়ে অবতার । 
যুজেস্বরে এক অস্তি সিংঙ্গবাহিনি ছলন। করীলে রাজ! অপুর্ব্ব কাহিনি । 
১২ দ্বদষে ইন্দ্রদবন মহারাজ। জগনারানে সর্তে সন্গ্য ত্রোতা রজতে ঘপর তাদ্ছেতে। 
আস্তে বিধি ইন্দ্রদবন বিমলা স্তাঁপান জলধির কুলে পড়ে ততোক্ষা৭]। 
লকনাথ [."*বন্দিলাম] অক্ষ্যবটমূলে জগবন্ধু অবোতার জলধির কুলে। 

২১ 
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বিশ্তকক্ধর আঙ্রড পাষান ছেউলি করয় নিক্ষান জগ[ব]নু বলরাস সভত্। সহিত 
ৰির হনুমান 1এক] 

[৩খ তমলুকে পড়ে কঠি জ্ঙ্গ ছলে বর্খযভিমে বলে নাম দেবগনে বলে। 
প্রতাপে কাপঞ মছি পুজে স্কুর নর বর্থযভিষে বিষুুহরি তমুলুকে অবতার । 

যুজজেরস্বঅে একঅঙ্গং স্িক্কবাহিনি ছলন করিলে রাজা এ অপুর্ব্ব কাহিনি । 
দরবার করিতে জাঁঅ বাড়ি সভে কএ প্রত্যয় নিল তবে প।অবা খাঁচাক্জ করিএ | 
হারিলে উড়িআ! স্বদি ধেয়ে এষে কবুতর জাতি নষ্ট করে আমার জুবে বাড়ি ঘর। 
এতে! বলে চনে জাজ অতি দড়বড়ে দৈইবের নির্ববন্ধে। জে পাঅর] এলো। উড়ে । 

চমৎকার পরিরাৰে প্ুখুরে ঝাপ দিল দেক্ষে তাঁর তরাঁপরে নিবাষে আইল। 
কিইল বলিআ৷ তবে তেঞজ্িল পরানি হা মাতা জ। মাত! কোথ। সিংহবাহিনি। 
দআমই দঅ। করেন মনের উল্লষ সপরিবার রথে তুলে নিলেন ম৷ কৈলাষ। 
১৫ পঞ্চদষে পড়ে অঙ্গ কন্দর্প নগরে বিসাললচনি নাম ব্রিদিত সংঙস্বারে। 

কি কবে। মহিমাঁএর পুজ! জে অসংঙ্খা! দেবত] গন্ধোপ্ে পুজে মেষ মহিষ লক্ষ্য । 
জ। বলাবে বলিব তাই আমি অল্লঙঞ্জযনি হ্িদপদ্ঠে কণ্ঠে বস সংঙ্কর ভবানি। 

আর এক মাএর অন্ধ আমতাক্ম মালাইচাকি মেলাইচঞ্ি বলে নাঁম পুরাঁনেতে লিখি । 
ভাবিআ। তোমার তর্ভ মহিমা ন। জানে প্রিতি বছর বৈষে জাত বৈসাক পুক্সযমে ।৩খ]... 

[১খ শ্রীত্রীহরিঃ ॥ 
চৌত্রিসু অক্ষরে স্কতি এই 
ক বলে কৃষ্ণকথ। বড়ই মধুর কুষ্ণকত শ্রবনেতে পাতোক জায় ছুর। 
কলিষুগে তারন কিবল হরিনাম ভজিলে সে কষ্ণপদ পাঅ মখুধাম। 
খ বলে খিতিতলে মন্তুস্ব দেহ পাঁএ ক্ষেনে কথ। কহে! ভাই সাধুসক্ব লে । 
ক্ষনে ক্ষেনে পরোমাই খিন হজে জাঅ ক্ষেম! দিতে ভে ভাই গরিন রাঙ্া পাত্ব। 
গ ৰলে গবিন্দকথ! বড়ই মধুর জেই সে গবিন্দ ভজে সেই সে চতুর। 
গবিন্দ ন৷ তজে ভাই ব্রথ! জদ্ধ জাঅ গরস তেজিতে সে গরল বিস্ব খাঁঅ। 
ঘ বলে ঘোর বড় কলিযুগের মাআ! ঘুমাতে রঅচে| জিৰ অচৈন হঅ]। 
ঘরে ঘরে মাআচোর ফেরে নিরাস্তর ঘুমাতে ঘুমের রুষ্খ ভজ্গে। নর ॥ 
ঙ বলে ঙপতি ব্রিদবেবের ইদ্বর উলমক্ত হইছে কু্ণ ভজ নিরাস্তর | 
ও পদপস্কজ ভাই দিন জাব্ম বে জৈরিভারে হিরন ক্ষ? দক্ত মধু পাঁইলে। 
চ বলে চিত্ত ভাই হরিরে। চরন চিরোজ্জিবি লহে কহে। অবন্থ্য মরন। 
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চিত্রে স্থির করে দেখে। তেবে মনে মনে চলে জাঁবে সমন্ধে! না হবে কার স্বনে। 

ছ বলে হরি বিনে শ্বঙরন কর কার সম্চন্ধে স্বঙরন হবিগুনম্বার। 

ছাঁড়িজে সংস্বারমাঅ। কৃষ্ ভজ নর মনুস্্য ছুললভ্জমর্ঘনা হইবে আর। 
জ বলে জগর্নাখ ১খ] [২খ জাতি প্রান ধন জতে| কিছু বল ভাই সব অকারন। 

জিবনে মরনে তাই আর নাই গতি জনর্ধেজনক্ষেহঅ জেন কষ্ণপদে মতি । 
ঝ বলে বাকড়া করে কেন [য]র মন বঙ্কার করিতে জখন বাদ্ধিবে ব্বমন। 

ঝাঁকে ঝাকে বিষ হবে অনলের কোনা ঝঞ্ ঝঞ্জনা করিতে জখন পড়িবে ঝপ্তঝঞ্জান। | 
এ বলে জেহাস্থানে বল কিসে তরে ইঙ্গিতে সকল কথা কহিলাম তোরে । 
ইন্দ্র হেন নৃপতি হইজেছে কতে। স্বতে। ইন্দ্রপদ ক্ষেম৷ দিতে কষে হও রত। 
ট বলে টলেছে ভাই পর্দপত্ত্রের জল টঙ্সিজে পড়িলে প্রানি নাই পাঁঅ স্থুল। 
টলিলে পড়িলে কেহে৷ রাখিতে ন পাঁরে টক্কার করিলে দেহো৷ ভজোহে। কেফেরে। 

ঠ বলে ঠাকুর বড় পুতৃ জগন্নণথ ঠাকুর বাড়িতে গিঅে কিনে খাঅ ভাত। 
ঠেকঠাক নাই ভাই পথ বড়ো ভরতে! ঠুঁটোমুটো পথে চলে জাঅ কতো স্বতে|। 
ড বলে ডাকিতে বলি সকলেতে যুনে! ডুবেচো মাআতে কৃষ্ণ না ভজিলে কেনে । 
ঢ বলে চঙ্গপৌঁন। করে জেও নাই ডঙ্ক। মেরে পথে চলে৷ কার ভঅ নাই। 
[৩খ ল বলে আনন্দে ভঙে। শ্রীহরির চরন আনন্দে তজিলে ভাই বৈকণ্ঠে গমন । 

আপনাকে তরিতে উপাঁঅ সতভে করে আনন্দে ভজিলে ভাই ভবোসিম্কু তবে । 

ত বলে তরিতে আছজে জার মন তুরিতে আশ্রায়] করে৷ শ্রীগুরূচরন। 
তুরিতে সংশ্বারমাঁঅ। কৃষ্ণ ভজে৷ নর ত্রৈইলক্ষের নাথ কৃষ্ণ করিবেন উদ্ধার । 
খ বলে স্থির হতে বোঝে। মোৌনে মোনে থাঁকিবে সকল প্রানি জাইবে আঁপোঁনে। 

স্থির লঅ কত্ ভাই ছল ছল আক্ষি স্থকিত হইজে এখন মোনকে বুবাও দেখি । 
দ বলে দআ! করো দেব দাঁমুদর দড়োঁচিত্রে ভজো৷ ভাই না হজে। কাতর । 
দিনে দিনে প্রমাই জাঅ ক্ষিন হজে দাবনে। জোমের জাঁল। কৃষ্ণ তজো৷ তেজে। 

ধ বলে ধন্ন“ধন্ঘ সেই মাহাজোন ধির হজে কৃষ্ণকথ। করোহ শ্রবন । 
ধরনিতে পড়ে জেবা দণ্ডতবৎ করে ধরোতে ধাদ্ধিক নাম সাঁধু বলি তারে। 
ন বলে নারাঅন অসের সাগর নাঁরাঅন নাম ভাই অক্জঅ অমর । 
নারাঅন নাম জেব। সদ। বলে মুখে নদ নদি পাঁর হজে সেই জাঅ যুক্ষে ।৩খ] 
[৪খ প বলে পরমানন্দে পৃ নারাঅন প্রমাঁনন্দে হবি বলো ছুবাচাঁর [মনঃ] | 

পারিলে না ভজে কৃষ্ণ ছুরাচাঁর বড়ো পাইবে জোমের পিড়ে লরোঁকে জাবে দড়ো। 
ফ বলে ফিরে প্রানি এসে আর জাঅ ফাঁফোর হইএ বোলে কর্ম না ফুরাঅ। 
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ফাঁকি ফুকি কর্মজতো! নিরোৌবধি করে ফল ছেড়ে প্রানি দেখো ফুলের তবে মরে। 
ব বলে বোনোমাঁলি রুপাবে। ঠাকুর বংসিধারি নাম ধরো। দর্গঁ করো! চুর ॥৪॥ 
বলে বড়ে। ভাই কলিযুগের মাঅ। ব্রজোনাথ উর্ধাবিবে দ্িঅে পদ্দোছাঅ। 

বলোরাম নরোহরি বিনে নাই গতি সতোদল দিতে পুজ। করে। নিতি নিতি । 

ভ বলে ভালো তর্ত কহিলে নিশঅ ভুলিতে বিশ্বঅমদে কৃষ্ণ না৷ ভজঅ। 
ভেক জোনো৷ ভিকিনির সঙ্গে সঙ্গে রহে না ভজিলি রুষ্ণপদে৷ সকল মিছে মোহে। 
ম বলে মরোনৌকথ। বড়ে। হইলো। শছঅ মরিলে ন। মরে জেব। শরীক ভজঅ। 
মোরিলে ন। মরে জেব! সাধুসঙ্গে লঅ * “** | 

প্রথম পত্রের ভিতর পৃষ্ঠায় হরিনাম-মা হাত্মস্চক ভনিতাহীন কিছু পাঠ আছে। 

৬৫ বাজীল। মন্ত্র 

অজ্ঞাত 

পুঁথিসংখ্য। ১১২৮; পত্র ১ অথণ্ডিত ; আকার ১৩১ ৪ই৮। 

ণ'্রীহরি 
শাঁপ। উর্ধ টান কাটম শাপাঁর বত্তিস থান 
কাঁটম বত্তিস নাড়ি বাহি করি নিলাম সাঁপা জিব সঞ্ারি 

উদ্ধ্য দিঞ ঢুকিলাম মুখু দিঞা বাহির হইলাম। 

আমাকে দেখে নাঁড়িস টু খাঁস ইন্ব মোহামুণ্ড দোহাই ॥১ক] 

পন্মাপাঁতে পুটা চরে মুই বিস মাঁরম [শাপার] দিষ্বে ধুলায় লটপটা 

লটপটা বিশের জাল। বাদিব অঙ্গে বিস উড়িঞ্া পাল। 

জেকবেকু তাহার গুরুর মুঞ্চে গু ॥ 

রক্তের উপর বিন্দু ছাঞ্জিি জেখাঁনে খালি সেইখানে নাই 
ই তিনভৃবনে নাই মোনসার দোহায়ি ॥ 

[১গ একজাক় কাপড় _- 

একজোড় _ ১৬ হাৎ 

একখান ঠেটি_-৮ হাঁৎ 

ছুই ডাড়ি কাৎ ২০ হাঁৎ_- 
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৬৬ বাঙ্গাল মন্ত্র 

অজ্ঞাত 

পুঁঘিসংখ্যা ১১৯৮; পত্র ১২ অথণ্ডিত ; আকার ১৪৮১ ৩?। 

রপরীদুর্গ। ব্রন __ 

স্বরেসতি স্বরেসতি শুরুবন্নে তিম পিম অজ্জুন কুগুল কর্মে 

গলায় গাজ]মতি মুক্তার হার এই বিস্তা মাগি ম! ভার অসমভার 
এস মা সরেশ্বতি মরে দাঁয় বর 

ভরস্তি অভরস্তি বিদ্যা সোপন কর সরসতি 

সরসতি মোনস! প। সিশ্বি গুরু সোম্কর জগংগরী মা । 

দেবি যাঁন রতে গো তড়ে য়ান সিসষে ডাগ.দ্বেবলে নে পদমকুয়ারি | 

আমকোর গাঁয়ে নেইকে। বিস বিল নেই গায় সকল বিস কেটে ছিড়ে উবন বায়। 
দেবি ষাঁন রগরে বিসমাঁরন সগরে নেই বিস বিসহরি আজ্ঞা ॥ 

৬৭ বাঙ্গালা মন্ত্র ( এক ভাড়া) 

*সমর, অজ্ঞাত 

পৃণিসংখ্যা ১২২ পর ১৭; অথণ্ডিত; আকার ১০১২৭ ১০২৯৮ ১০২৮ ই, 
[১ক ও নমঃ মনশাঁয়ৈ নমঃ 
অথ মন্ত্রাদি পুস্তকং__ 
[ ১খ গু নমঃ ছুর্গাঁয়ৈ নমঃ | 
ইপ্টগ্র'ড় দিয়ে বাধলুম গা না! ঠেকে যেন বাঁনের ঘা 

ইন যোঁগীন ভূত প্রেত দানা দক্ষি বাঁযু বাতাস অমুকের অঙ্গে ফেটে যা 

ফাট মোর পুক্র ফাঁট শীঘ্র ফাঁট শীঘ্র ফাঁট শীঘ্র ফাট। 
কোথায় যাইতে করিলাম পয়ান আপন সারিয়ে যাই হোয়ে সাবধান 

হাত সাঁরি পদ সাবি আর সারি মুখ পেট পিট চরণ সারি আর সারি বুক 
অষ্টাঙ্গ সারিলাঁম আঁমি মনসাঁর বরে লক্ষ লক্ষ বানে মোর কি করিতে পারে 
কাঁউরের কামিক্ষ! দেবি দিয়ে গেছেন বর বাঁওবন্দি রাজ। বলে অমুক অমর ॥ 
ঘরে হতে বাঁড়ালাঁম পা শিলে পাথর আমার গা 

আমাকে রক্ষে করবেণ জয় দেবি ছুর্গে কালিকে মা। ১খ] 
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[ ২ক জাল জাল মহাঁজাঁল গেঁঠে গুরু বিষম জাল পড়ে জাল ঝে'পে 

অমুকের অঙ্গের গ। মাথ। পা ভোড় ঝেপে॥ 

ও নমঃ মনসায়ৈ নমঃ | 

ও কুটকুট অক্ষমনি চোটের বিষ হোল পানি 

ও কুটকুট তাবামনি চাইতে বিষ দৃষ্টি পানি 

হুতন হাঁড়ি সুতন খল। ক্মমুকেন অঙ্গের বিষ উড়িয়া পাঁল। 
নাই বিষ মা মনসার আজ্ঞে ॥ 

শঙ্খ চক্র গদাঁধর উড়াই বিষ যাই ঘর 

নাই বিষ ম! মনসাঁর আজ্ছে । 

তুড়ুক তুড়কি দ্বর করে অমুকেন্র অঙ্গের বিষ থুত্তকুড়িতে মরে । 
শোন আল্ল। মহম্মদ শিষ মার ধাক্কা! নাই বিষ | 
ইতি আড়াই সর্পবিদ্য সঙ্বাঞপ্তধ ॥ ২ক] 

[২খ ও নমঃ মনসায় নমঃ | 

অথ আপনসার ॥ 

হাতবারি লোহা জারি সব সাঁপিনি অধিন করি 
চগ্ডির অঙ্গে করবি ঘা কুম্ব। দ্বেবির মাথা খা ॥ 

অথ চুম্বক মন্ত্র ॥ 

ও বন্দ দেবি ব্রহ্মানী সম্পট করিয়ে পানি উড় দেবী ছাড় নিজ বাস 

মা জরৎকার মুনিপত্বি অস্তকন্ত জননী কৃপা কর সমর তব দাস ॥ 

মা যেই কালে শ্রীহরি সাঁগর মথন করি কালকুট যত উপব্িল 
তোঁম! নাম সমরিয়ে মহাঁদেব করে নয়ে ষত বিষ সকলি তুকিল 
তখন বিষ থেয়ে মহাদেব প্রমাদে পড়িল 

শিবি গিরি ২৭] [৩ক *সিসঙ্গে করি বন্ধে আশি সেই স্থানে 

চিয় বাপা ১  এতেক বলিয়ে দেৰী মেলে কৰাঘাঁত উঠিযে- . 
*** 8838855, 

এ আহ্বানে 

টি স্রন্রাদ রা ব্রা -" যাগ কালক্থুট বিষ 4 
ইতি চুদ্ধুক মন্ত্র সমাঞ্চ ॥ ৩ক] 
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[৬ .৮  চৌসাপার ঝাড়ন মন্ত্র ॥ 
মেঘ আদাঁবি গৌড়রাঁতি ন৷ জানি *** নাগ নয় বড়া ৰার ৰিছে 
যো চিতি কোন কোন চিতি'** চিতি সোঁনাচিতি পর্বতে ডেমনাঁচিতি 
গাছের  ** কাল! খানিক খাল! খানিক ডাল! খ।নিক 

লয় সারি হুয়। কাহ। রয় আদা খায় জল জলায় ৩খ] 

[৪ক ন। পিয়াঁও পানি মনের বিষ মনেই জানি 
কোনও সর্পের বিষকে না কর ডর তিন চাপড়ে সকল বিষ হোল ক্ষয়। 

গর্ভবতী কন্তার ঝাঁড়ন ॥ 

সত্য যুগের কথা বি ধশ্ অবতার হেনকালে মন্দদ্রির হইল গর্ভের সঞ্চার। 
হেন গর্ভে সেদেয় বিষ নাশ যাবার তরে গর্ভ ছাঁড়িয়। বিষ ঘাঁমুখে মরে। 
তেতাযুগের কথ! বিষ রাঁম অবতাঁর হেনকাঁলে কৌশল্যার হইল গর্ভের সার ।৪ক] 
[৪খ হেন গর্ভে সে'দয় বিষ নাঁশ যাবার তরে গর্ভ ছাড়িয়! বিষ ঘাঁমুখে মরে। 

দাপর যুগের কথ। বিষ রুষ্চ অবতার হেনকালে দৈবকির হইল গর্ভের সঞ্চার । 

হেন গর্ভে সে'দয় বিষ নাঁশ যাবার তরে গর্ভ ছাড়িয়! বিষ ঘামুখে মরে । 
কলিযুগের কথ। বিষ গৌরাঙ্গ অবতার হেন শচি দেবির হইল গর্ভের সঞ্চার । 
হেন গর্ভে সেঁদয় বিষ নাশ যাবার তরে গর্ভ ছাড়িয়া বিষ ঘামুখে মরে । ৪খ] 
[৫ক মিতে ধবানি কাপড় কাচে মন পবনের ক্ষারে 

বনের সাপ জিয়ায় বেটি কোলের ছাওয়াল মারে 

কোলের ছাওয়াল মাঁরিয়ে বেটি চাঁর দ্রিকেতে চায় 
ওট রে পুতে। ঘরকে যাই বিষ নাই তোর গায় ॥ 

গরুর ঝাড়ন মন্ত্র ॥ 

লাপ দিয়ে খেলি ঢেড়! গরু খেলি দাড়ে তোর বিষ মারি ত্রহ্ষচাপড়ে। 

্রহ্ধবিষ্ভ। করে হিত তিন চাপড়ে নাই ঢোঁড়ার বিষ ॥ ৫ক] 

[৫খ অথথ তৈলপড়ার মন 

গায়ত্রী তিন বার আগে। 

নিরহর কাঞ্চন তিনহর বর্ণ 
অমুকের অঙ্গের ঘ। শুক রক্ত পু'জ শুকাতি 
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কার আজ্ঞে ঠাকুর সহদেবের আজ্ঞে 

তেলপড়াতে ফু'য়ে শুক ॥ ত্রি॥ 

রাম লক্ষন সিত| রাম বলে লক্ষন অমুকের অঙ্গের ঘা ভাল হবে কখখন এখ খন 
কার আজে রাম লক্ষন পিতার আজ্ঞে ভাল হবে এক্ষন ॥ 

জলপড়ার মন্ত্র | 

ইচল ঘ।টে লিচন পাঁনি তায়. চেপে এল ৬৪ ডাকিনী 
৬৪ ডাকিনীরে ফটিক পানি 

দিয়ে যা আমকাঁকে ভাল ছোঁড়কে বুরা করে হে ৫খ] 

[৬ক খোদাতেলি কহর্মে পড়ে ॥ রাম লক্ষাণ] ইত্যাদিনা ॥ 

পেটবেদনার মন্ত্র যথা. 
রক্তে ভূবুডুবু সঞ্চে নাড়ি তায় জন্মিল পেটকামড়ি 
পেটকামড়ি পেটক।মড়ি তোর বড় বিষ তোর কামড়ে গরু মনিস্তি নাই স্থির 
কাঁর আজ্ঞে জয় জগৎগৌরি ম! মনসাকুমারির আজ্ঞে | 

পোড়াঘায়ের জলপড়ার মন্ত্র॥ 

ব্রহ্ম! বিষণ মহেশ্বর তিন দেবতা একত্র 
্রঙ্ধ। বলে বিণ আমি নেই জানি 
অমুকের অঙ্গের পোড়া ঘা জলপড়াঁতে ফুয়ে হোল পানি। 

রাম লক্ষন ইত্যাদিন! ॥ ৬ক] 

[৬খ ছেলে বালসার ঝাড়ন ॥. 

ওর বোর বোরক লতি তেতুলতলায় উৎপাতি 

তেতুলতলার তুলি না জরের কিকিনাম 
তোলস। বালল। হোত ফোত। গোজ্বর ফোজ্র সারির সইতে ছেণুড়] পাল! 
কার আজে ঠ।কুর সহদেবের আজ্ঞে 

শীস্ত্র ছেড়ে পাঁল।। ত্রি। 
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ছেলের রসঅস্বল মন্ত্র ॥ 

উত্তর থেকে এল চণ্তী হাতে লয়ে রসের কলসি 

রস খায় রস পিয়য় ৬খা] [৭ক রসে করি ভর 

অমুকের অঙ্গের ৬৪ রস আমকার ফুয়ে যব 
কার আজ্ঞে ভিম অজু'নের আজ্ে 

শীত ফুঁয়ে মর শীপ্ত ফুয়ে মর শীঘ্র ফু'য়ে মর ॥ 

অথ চুনপড় ॥ 

সঈাঁকচুণ গোদসাঁক ঘাঁমুখে পড়ে বিষ মার 
করযুড়ে মাগি মা! মহাদেবের পায় 

এই চুন পড়ে দিলে অমুকের অঙ্গের সকল বিষ উড়ে বাক্স। 
রাম লক্ষণ ইত্যাঁদিনা ॥ ৭ক] 

[৭খ একদিনছাড়। জ্রের ওঁষধ ॥ 

আটসেওড়ার পালার শির ছি'ড়িয়া ফেলিয়। দিয়। পাঁতাগুলির গুড়িয়া কানিতে 

বন্ধন শু'কিবে এ শিকড় একখাঁদি লইয়া লাল স্থতয় বাঁধিয়া পৃরুষের ভান হাতে 

শ্লীলোকের বাম হস্তে বন্ধন করিয়া দিবে ॥ 

ছুইদিনছাঁড়! জরের ওষধ ॥ 

বোনসনার পালার শির ফেলিয়। দিয়া লবন দিয়। শিলে ছি'চিয়। শু'কিতে দিবে এ 

শিকড় এ স্থৃতয় বন্ধন করিয়। এ ডান হাত এ বা হাতে ৭খ] 

[৮ক রক্ত আমাশয়ের উষধ ॥ 

কুকশিমের লাল শিকড় লইয়! মধ্যম] অনামিক] অঙ্গুলি জলে ডুবাইয়। প্রাতঃকাঁলে 
খুদের হাঁড়িতে হস্ত ন। পু*চিয়! ডুবাইবে ডূবাইলে ষতগুলি খুদ উঠিবে ততগুলি লইয়া 
কুকশিমের লাল শিকড় কোদালেকুডুলের শিকড় লইয়া এঁখুধ দিয়! বাটীয়! কাঁচা 

খাইতে হইবে ॥ ্ 

[৮খ স্বেত আমাঁশয়ের উষধ । 
ফটফটি গাঁছের শিকড় লইয়। আইবুড় মেয়ের হাতের হারায় কর্তিত যে স্থুত সেই 

সত দিয় পুঃ ডান হাতে মেয়ের বাম হস্তে বাধিয়। দিবে | 

২ 



১৭০ পুঁথি-পরিচয় 

লাল পদ্মলের ওষধ ॥ 
রক্তকম্বলের ফুল ভাটা সহিত একটি লইয়া আমানি ছারায় বাটিয়া আদ পুয়া 

আমানি দিয়! গুলিয়! চুমকাইয়া খাইবে ॥ অথব1। রক্তকর্বরির শিকড় ও ফুল তিনটি 
এরূপ করিয়া খাইলায় খাইবে ॥ 

[*৯ক স্বেত পন্মলের ওষধ ॥ ূ 

শ্বেত কর্বরীর তিনটি ফুল ও শিকড় লইয়া এ... 

এক পায়ে গোদ নাবার ওষধ ॥ 

রবিবারে একটি রম্ভাকে তিনখাদি ক"***** চিরিয়। তাহার ভিতর বোনসোনার 

শর শিকড় ও টিকটিকির লেজ'*.."'তাহাকে তিনখার্দি উক্ত শিকড়কে তিন- 

খাদি করিয়! লেজ এবং শিকড়'''খাঁদি লেজ একখাঁদি শিকড় দিয়া বেশ করিয়। 

বুড়িয়া অশ্রে গোড়ার খ...খাঁদি পরে শেষখাঁদি তিনটি ন। চিবাইয়া গিলিয়। 
থাইবে 5 

ও নমঃ মনসায়ৈ নমঃ। 

সরবর কাঞ্চন চাঁর হুর বর্ণানাং মস্তকে গাড়ি শিক তাতে দিনু ঘ। 

এই ঘ! দিতে হলে করি আঁশিতে হবে প। প। ॥ ছাড়ন ॥ 

অথ ভারণ মন্ত্র ॥ 

করাত করাত চতুগুন যুড়ে পৃথিবী শ্রীরামের করাত 
যেতে কাটে আস্তে কাটে ছেদ কাটে ভেদ কাটে স্থ কাটে সুজ্ঞান কাঁটে 

কার আজ্ছে শ্রীরামের আজে 

শীত্র লাগে শীত্র লাগগে শীদ্র লাগ গে ॥ 

অথ কাঁটান মন্ত্র ॥ 

করাত করাত চতুগুন যুড়ে পৃথিবী শ্রীরামের করাত 
ষেতে কাটে আস্তে কাটে ছেদ্র কাটে ভেদ কাটে কু কাটে কুজ্ঞান কাটে 
কার আজ্ঞে শ্রীবামের আজে 
শী লাগ গে শীত্র লাগ গে শীত্র লাগগে॥ 



পুথি-পরিচয় ১৭১ 

মন খারাপ ॥ 

ম! দুর্গা কাটচে শরু স্থত মহাঁদেব যাঁচ্চেন হাঁট 

এড়ে য়[আজে বিয়ে] রানী 

নাগের মাথায় দিয়ে পা অমুকের মন যাহা ইচ্ছ। তাহ! ঘা ॥ 

শ্রীপ্রীহরিঃ স্বরণং-_ 

অরে ভাই মেগ উরেচে ঘ। চাইতে পাঁনি হইচে 

নে বিষ মনস! জগৎগউরির আজ্ঞ্যায় নাই ১। 

হাঞ্জি মোঁচে হা! দিতে বিস নাই 

নাই বিস মনসা জগতৎগউরির আজ্ঞ্যা ২। 

ফুট চাঞ্জি টুষকির সব্দে বিষ নাই 

ন।ই বিষ মনসা জগৎগউরির আজ্ঞ্যা ৩ 

ওরে বিষ তাই আর বিষ তাই 

বাতাসে উড়িয়ে বিষ হএ গেল ছাই 
নাই বিষ মনসা জগত্গউরির আজ্ঞা ৪। 

দেবির মাথায় টাপার ফুল মহাদেব বলচেন কি 

হাঁসতে খেলতে বিষ উল্লেো! আমি করিব কি 

নাই বিষ মনস। জগত্গউবিব আজ্ঞ্য। ৫। 

সোন সোন অরে কেলে আগ্ের কাছুনি 

মনস। দেবির ক্রিপা তোর বিষ কলম পানি 

নাই বিষ মনস] জগৎগউবির আজ্ঞা ৬। 

গনে আসিতে হল ঘ। অরে বিষ তুপ্রি ধুল খ। 
ধুলর মত্তন উড়ে জা 

নাই বিষ মনস। জগৎগউরির আজ্ঞা 4| 
উড়ে জায় ধুকড়ে কাক পালক করে সাঞ্ি 
এই তিন চাঁপড়ে বিষ নাই 

নাই বিষ মনসা জগৎগউরির আল্্য! ৮। 

দেবি জায় রতে দাখা হল পথে 
উড়ে তুলু বিষ গামচাঁর বাড়িতে 

নাই বিষ মনস! জগৎগউরির আজ্ঞ্যা ৯ 



১৭২ পুথি-পরিচয় 

হরি কর সার ভাই হরি কর সার 

হরি স্মরনে বিষ নাই আর 

নাই বিষ মনসা জগৎগউরির আজ্জ্যা ১০। 
খুতের উপর দেবির খেল! এই ফুকে বিষ উড়িয়ে পাল। 
নাই বিষ মনসা জগৎগউরির আজ্ঞা ১১। 
ঝাপড় ঝাঞ্জি সুজি পোনে চাইতে বিষ নাই 
নাই বিষ মনসা জগৎগউরির আঁল্ঞ্য! ১২। 

ওরে বিষ জান কোত। জাকে খুজুন সেই হেতা 

তোঁর বিষ আমার বত্তিষ এই ফুকে নিব্বিষ 

নাই বিষ মনসা জগৎগউরির আল্ঞ্য ॥ 

| ৭শ্রী জয় মনসা ॥ 
ফর্টিক্যর ঝিকিমিকী ফটিকের কায় 

ভারে বানে নাঞ্জি বিষ চাঁপড়ের ঘায় 

চাপড়ে মলি রাই চাপড়ে নাঞ্জি 

নাঁঞ্চ বিস মনসাঁর আজ্ঞা ॥ 

কাঁলি কমল বিলধর পদনাঁল 

গোর্কের মাঁতায় ঢাঁলম পানি পিয়ন্তি রাখাল 

জা বিল ষপ্ত পাতাল 

কার আজ্ঞা সেই বর্দিনাথের আজ্ঞা ॥ 

গরূর কাটিঘাঁএর ॥ 

কাঁলি কমল বিন কাঠ! চলি জায় ডাকে গুনমন্ত কাহে না চিয়াঅ 

কাহে চিয়াব চাঁপড়ের চোটে কপাট ভাঙ্গিব কাচলি কুগুলি ভাঙ্গি বিস ঘামুখে 

জা চাঁপড়ে মলি রাই চাঁপড়ে নাঞ্চি ॥ 

সাত সুমন্ত কুরল পাকি কুরল কুব্য মাচ খায় 

আমকুয়ার পেটকামড়ি আউ জাউ এই ু নজলে ভাঁল হয় 

কার আজ্ঞা সেই কুরুল পর্থের আজ্। ॥ 



পু'খি-পরিচয় ১৭৩ 

লগ্র্চাদা বেদবাখানে অল্লপড়্যা বহুত জানে 

বিষয় করে চড়ে ঘোড়া এক দুষ খে মাণ্ড নোঁড়।। 

কর্মস্থানে থাকে জীব কাছ! লম্পট পূজে শিব 
কিবাঘর কিবাবন কাছ! ঝাড়ে পড়ে ধন। 

লগ্নাচ্চতুর্থকঃ পাপোষদিস্যাছলবত্তরঃ তদা মাঁতৃবধং কুরধ্যাৎ তৎকেন্দ্রে চাঁপরোয়দি ॥ 

লগ্নে পাপগ্রহে। রোগী ছূর্বল £ সন্র পীড়িতঃ॥ লগ্নে চৌ চৌচন্দ্রে চৌ চৌচৌচৌ 
গুরুসংযুক্ত। তাঁকঘারে জগজন খাট্যে বান্ধে গজবর মাত্ত। ॥ ত্রিখে ত্বিকোণে 
ক বধে গৃহেন্দ্রা£ পাদারবুন্দিং পরিলোকয়স্তি । ক্রমাঁৎ ত্রিখাদি ভ্রিতয়েষু পূর্ণ্যং 

শনীজ্য ভৌমা চ মদনঞ্চ সর্বে ॥ 

রাহ শনৈশ্চর একুই মেল! নিচের ভাব গাছের তল! 

খোড়ার ঘরে বোড়াঁর মিলন গলায় দড়ি অবশ্বা মরণং ॥ 

/পশ্রী” হাৎ হও আবাং স্টীং রামএ ফর্ট 
৭ শ্রীশ্রীহরিঃ | 

ক খল খসার এই মন্ত্রে আদিস্টান হয় আনাঁদের নাত 

এই মন্ত্রে মনে মখে সহা_- 

খোলা হাঁলি চোঁর ডাকাতকে লাগল ভেলকি :. 

আজিকের চার পর কালকের দুপুর 

এ বন্ধে করি সম্মান হরিস লবছুর্গা রাঁড়ের কালির পাঁআ৷ 

বাঁধুকি খেলেন ইন্বর গৌরি বাপ ধশ্শ তোমার সোঙরন 
সাপ! চোরা বাগ! তিন জোন কান! 

কাঁনা কারজ্ঞে না সেই বাম সিতু লেজ্ঞে 

সিগ্র নাগে ৪। 

পস্তের কাটাখোচ। পানের নাসা পানির কুস্তির বোনের বাস! 
তোমরা পাঁজোনে ছেড়ে দেওঁ পত 

আমি আসিব--সর পত গুরূস্যাঁবা করে 

আমকোর অঙ্গে আমকোর সঙ্গতি করিস ঘ 
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আস ত গুরূ পণ্ডিতের মাতায় পাকালিস বাম পাঁআ 

হু'ছকারে করি নিঙ পক্কার 

কারজ্ঞে সেই বড়ো বাঁপ নার]নিও ডেজ্জে সিগ্রিরি ছাড় ॥ 

চন্দ্র পাকাল্য। মুখ সু কইল গ্রস 

মড়োল মুছুদি তালুক চৌছুবি পাঁকাগ্ দোঁজে 
জগন্নাথের নামে পাড়ে কাথ। তার ব্রিভ্য। চেপে ধরে গ্যাজ। 

আড়োলের কাঁলক্য। চণ্তী মাআ. 

কাঁরজ্ঞ হাঁড়িঝি চণ্তীরজ্ছ সিগ্রি লাগ ॥৪ 

৬৮ বাঙ্গাল মন্ত্র 

অজ্ঞাত 

পু'খিসংখ্যা ১২০৯ $ পত্র ১$ অখণ্ডিত; আকার ১৫২৮১৫ ৩২? | 

ও সিদ্ধিঃ | 

একড়ি কোঠা লেকড়ি জান সাহিয়ৎকা আঙ্গলি ধ্যাঁন্ 

ফলানাক1 আতংক! বিষ হামার! আঁংলি ধ্যান 

দোহাই শ্রীসাঁহিয়ৎক] ॥১। 
ও ধান্তেশ্বর পৃথিবীচ্চর কুজ্জান বিজ্ঞান ধান্ৈ খায় 

ও কাঁলিপাতা মুকি ভাঁরি বাস্থকির মাথায় দিয়! প। 

পানি পাতিয়। দেখ ডঙ্খ কোন্ কোন্ নাগের ঘা 

বিষ থাক্ত্যে না দেয় দেখ! ব্রন্ধা বিষুণ মহেশ্বরের মাথায় পাঁখালে বাম পা 
গু দ্র ভ্রী স্বাহা ॥১॥ 

আদি অনাদিরে বিষ জলে খালি স্থলে দেখ পানি পাঁতিয়া 

দেখ ভঙ্খ কোন কোন নাগের ঘা. বিষ থাকিতে ন! দেয় দেখা 

বান্থকির মীথায় পাখালে বাম প। কার আজ্ঞা কাঙ্রের কামিক্ষা ম| 
দেবী চগ্তীর আজ্ঞা হাঁড়িঝিএর পা ॥২। 

॥ আত্মসার ॥ 
হর বিষ কেতকি মর বিষ ভারে গরুডসিংহনাঁথ তোকে হুহুঙ্কারে 

মেঘ হরে পৰন হবে জেতোর বিষ জাতি সৌডোরে 
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তো! খালি ঘাঁয়ে মো পোছোম পাঁয়ে মর বিষ তো! লাখির ঘাঁয়ে 

নাঞ্ী বিষ বাপ ধর্মের আজ্ঞা ।১। 

কমলবোনে মা! জনম তোমার তৌঁমা সোঁডোৌঁরনে বিশ্ব নাঞী আমার 

বিষ নাঁঞী বিষহরির আজ্ঞা ॥২। 

ফুলের সাজিতে আনিলাম তোমারে তোম। সোঁডৌরণে বিষ নাঞ্ী আমারে 

বিষ নাঁঞী বিষহরির আজ্ঞ। ॥৩। 

খোলাতে ফুটাঁঞা বিষ মথনে কল্যাম সার ভূঞ্ে হাত ঘসে ত বিষ নাঞ্ী আর 

বিষ নাঁঞী বিষহরির আজ্ঞ! 18॥ 

ধূল্ ধূল্ ধূল্ সর্গের ধূল্ মঞ্চের মাটি লাগ সাপিনাকে দস্তকপাটি 
তোর সোল মোর বত্তিষ থুক দিয়। মারম সাঁপের কালকুটা বিষ 
নড়িষ চড়িষ লাঁড়িষ তু খাঁসি ঈশ্বর মহাদেবের মু 
কাঁর আজ্ঞ। মা মনসার আঁজ্ঞ| ॥১। 

গাঁটি কাটম গেঠারি কাঁটম কাঁটম লোহার সিকল 

এক সহস্র গাটিমুটি ভেঙ্গ্যে বিষ তো৷ ঘামুখে নিকল ॥১| 
আঁড়ে কাটম্ ফণাড়ে কাটম্ মড়া কাড়ে ব1 
এক সহশ্র গাটিমুটি ভেঙ্গ্যে বিষ তে| ঘামুখে নিকল 1২4 
নেউলি চরে কাঙ্রে বিষ থুঞা পাঁঞ,রে 
জখন নেউলি করুকরায় সাতাঁলি পর্বতের বিষ থর্থরায় 
ধরমগ্ডরু মহাদেব সিষ. ধর্মের আজ্ঞায় নাঞ্ী বিষ ॥ 

_কাঙ্কচরে ঝরে ঝরে বিষ মারম থরে থরে 
জখন কাঙ্ক ১ক] গ! নাড়ে সাতালি পর্বতের বিষ ওলান ধরে 

ধরমণ্ডর মহাদেব শিষ ধর্মের আজ্ঞায় নাঞী বিষ ॥২| ফু ॥ 

চালিপাঁনিতে বগ। চরে চক্ষ, চাইতে বিষ মরে 

ধরমগ্ডরু ইত্যাদি ॥৩॥ 

রাম লক্ষণ ছুটি ভাই একুই সতের গাথা ওড় রে কাঁলকুটি বিষ নুন্যা আছ্যের কথা ।১। 

রাম লক্ষণ ছুটি ভাই জগতে সেজানি 'ওড় রে কালকুটি বিষ ফুঞ্জে করম পানি ॥২| 

পানি পানি পানি জগতে সেজানি তোকে আইল ধর্মের পানি 
ধর্মের হুহুঙ্কারে পানি খা অরে বিষ তে পাতাল জা॥ 
অকট্ বিকট্ ঈশ্বরের সহায় পাঁনের ভিতর আলাইও 
দ্বোহাই গুরু রঘুনাথক ॥১॥ . 



১৭৬ পু'থি-পরিচয় 

কাঁল পানি কাল কাল নাঞী জানি 

কাল পদ্ম নাগ উপরে গরুড় ঝমকারে বিষ পহু' পাতাল আয় ॥ 

নৃতন হাঁড়িতে জলে সাঁত পাত তুলপী পড়িয়। দিবে ॥ আইবড় কন্তার হাথে পান 

পড়িয়া চিত করিয়। রাঁখিয়1 সন্দেশ জল ঘটিতে রাঁখিবে পন্ন দর্পন-__ 

থাঁল৷ ভোব। পানি সমুভ্রে না ধরে টান কোন সাঁল৷ সাঁলির বিটা করে কুজ্ঞান বিজ্ঞান 
তার গুরুকে করম ঘোঁড়া তাঁকে করম পাঁলান তাঁকে সেঁপে আসিচে বীর হন্যান 
কার আজ্ঞ৷ বাব বিল নরসিংগের আজ্ঞা ॥ 

ছুই স্বদ্ধে ফু" দিতে হয়__ 

৬৭ বানের কবিতা 

অজ্ঞাত 

পুপিদংখা। ১৪৫৮; পন ১% চিত্রিত খণ্ডিত আকার »? ৮ ৩২?। 

[ ১খ ৭শ্রীশ্রীরাধারুষ্ড ॥ 

অথ বানের কবির লিক্ষতে ॥ 

জুন স্থুন সর্ধজন বন্যার কারন প্রথমে বন্দিব সম্ভৃহ্থ তো) গজানন । 

করজোঁড় হয়ে স্ততি সবেত্বতির বন্দিব চরন ইন্দ্র বধনআঁদি জত দেবগন । 
কি মতে বন্ত) হল সে সকল করহ শ্রবন ৮ আব্বিনে দেবতা মেঘের গঞ্জন । 

ন দিনের বুধবারে রাত ছুপ্রহরে মুসলধাঁরে জল অনাছিষ্টী হয়ে বিশ্টী ভাসাল সকল। 
সন ১২৩০ সালে ডুবল জলে দসই আম্মিনে 

পেয়ে বৃহষ্পতিসেস ভাসল দেস নদ্দিজল কলবলি 

অমনি সিখবভূঞ্ী ভাসে ষোল সুযুদ্র ভেসে ভাস্ত এল মল্লদেসে। 
ডুবল কালকাট1! বিসম লেঠী৷ পাট পুর জায় ভেসে 
সাহেব স্থব। বন্ন। দেখে রাত্র দিবা বসি। 

সাহেব ত বন্তা দেখে বিবিকে ভাকে '*, 
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৭০ বৃন্দাবজ্ঞান 

কৃষ্দাস 

পুঁথিসংখ্য। ১৩৬৪; পত্র ৪; খণ্ডিত; আকার ১০৮১ ৪%। 

শ্রীবিন্দাবনজ্ঞীন।- গ্রপ্থ__ 

[৩ক বিন্দাবনের পস্চিমে অষ্টদস ক্রোস কাম্যবন অগ্টাদস ক্রোস সেই বিচিত্র কানন । 

সেই বনে কৃষ্টচন্দ্র বোহু লিলা কৈল! মুরুলির দ্রনিতে পাসাঁন দ্রবাইল! । 
কষ্টের চরনচিন্ন রহিল সে বনে অগ্তাঁপি পর্বতে চিন্ন আছে বিদ্যমীনে। 

শ্রীবিন্দাবনের পস্চিমে পঞ্চ ক্রোষ মৌধুবন নানা বিক্ষ নানা লতা বিচিত্র কাঁনন। 

বলরামলহ কৃষ্ট কৈলায মোধুপানে মল্লধুর্ঘ জলকেলি কৈল সেই স্থানে । 
বৈকুঞ্ঠ জিনিঞ সেই হয় মধুপুরি মনি মাঁনিকা নিক্ধান সেই অতি চিত্রকারি। 
বিশ্দাবনের পন্চিম নয় ক্রোস বাধাকুণ্ড বাঁধাকুণ্ডের পুর্বে অগ্নিকনে স্যাঁমকুণ্ড। 

ছুইটী কুণ্ডের জল একত্রে মিলন রাঁধাকুণ্ডের চাঁরি তটে বিচিত্র কানিন। 

পুর্ববতটে ৩ক] [৩খ রাসস্থৃলি শ্রীমনিমন্দির তোরুলতা৷ নানা পক্ষ কু্ত কুটির। 

রাঁধাকুণ্ডের অষ্ট্দগে অষ্টসখির কু সেই কুপ্জে বাঁধাকষ্ট লিলারসপুঞ্ | 

কুণ্ডের দক্ষিনে কুগ্ত হয় ললিতাঁর অতি বড় নিভৃত রামকেলি নাম তার। 

নানাবিক্ষ নানাঁলত! পুষ্প বিকপীত মলয় পবন বহে গন্ধে আমোদিত। 

কুণ্ডের পুর্ববেতে কুপ্ হয় বিসাখার মনহর নাঁম তার পরম ষুসার । 

বোহুবিধি কেলি কষ্ট কৈল্য সেই কুধ্ধে নাঁন। বিক্ষ তরু তাহে ফল ফুল পুে। 

কুণ্ডের দক্ষিনে কুপ্ত চম্পকলতাঁর অতি বড় নিভৃত রামকেলি নাম তার। 

নান। বিক্ষ তরু লত। পুষ্প বিকলীত মলয় পবন বহে গন্ধে আমোদিত। 

কুঞ্জের ৩খ][৪ক পশ্চিমে কুঞ্জ তুঙ্গ বিদ্যার অতি বড় বিচিত্র অরুনানন্দ নাম তাঁর। 

নানা পুষ্প ফুটে তাহে অরুন উদয় অতএব অবনানন্দ নাম তার হয়। 

কুণ্ডের অগ্নিকোনে ইন্দুবেখার কুপ্স্থান অতি যুসিতল কুঞ্ত জখদ তার নাম। 
নানা পুষ্প বিকসীত সেই কুপ্ধমাঝে পুন্ন” চন্দ্রোদয় কিব। এমনি বিরাঁজে। 
কুণ্ডের নৈরিতে রঙ্গদেবির কুপ্স্থান যুখপ্রদসন নাম কষ্টের বিশ্রাম । 
নানীরসকেলি কৃষ্ণ কৈলা সেই কুঞ্জে রাধা লঞা রাত্রি দিন কৌতুক সে ব্রজে। 
শ্রীকুপ্ডের বায়ুব্য কুপ্ত হয় ষুদেবির বস্তষুখদ। নাম মলয় বহে ধির। 

নান! পক্ষ তরূলতা পুষ্প বিকসীত নানা পুষ্প গন্ধে কৃষ্ট ৪ক]৪খ হইল মোহিত। 
মোউর কোঁকিল তৃজ পক্ষ যুক সারি নাঁন৷ পুষ্প ফল আছে সেই কুগ ভোরি। 

২৩ 
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এই অষ্ট সির হয় এই অষ্টকুপ্ধ এই কুগ্জে রাধাকৃষ্ট লিলারসপুণ্ত। 

যুর্পুজ! ছলে রাধিকার সখিগনে এই কুঞ্জে দিবারাস কৈল কৃষ্ণসনে। 

কুণ্ডের দক্ষিনে এক ক্রোস গোবর্ধন দস ক্রোস বেষ্টিত উচ্চ তিন জে জোঁজন। 
গোবিন্দকুণ্ড ব্রহন্ধকুণ্ড গোব্ধনের কাছে সির্ধকুণ্ড সঙ্করকুণ্ড সেই স্থানে আছে। 

দাঁনঘাঁট মানঘাট সেই গোবর্ধনে শ্রীরাধার ঠাঁঞী দান সাধিল! আপনে | 
মানসগঙ্গ। কৈল! কৃষ্ট সেই গোবর্ধনে আপনে কোবিল। পাঁর সব গোপিগনে । 

বিন্দাবনের অর্দক্রোস হয় নন্দিম্বর ৪খ] [৫ক নন্দের আলয় সেই গোপের নগর। 

সন্নময় পুরি বিশ্বকন্মার নিক্ষান মনি মানিক্য নিদ্ধান কষ্টের বাসস্থান । 

শ্রীবিন্দাবন স্বোরুপ হয় সেই স্থান তাহাঁর মহিমা কিছু কহনে না৷ জাঁন। 

নন্দিন্বর হইতে অর্দাক্রোস জাবট গ্রাম শ্রীরাধার নিজগৃহ হয় সেই স্থান । 

সেই স্থানে আছে এক সির্ধ স্বরোবর জাবট আছেন তার তটের উপর। 
জাবটের পুর্ববদিগে রাধার মন্দির ষুবন্নের পুরি সেই বিচিত্র পাঁচির। 

মনি মানিক্য নিদ্ষান সেই আয়েনের পুরি নানাপুষ্প তরুলত। বিচিত্র নগরি। 

নন্দিস্বরের দক্ষিনে সঙ্কেত হয় এক ক্রোস নিভৃত নিকুঞ্জ কৃষ্ট বাঁসেতে সস্তোঁস। 

যুবঞ্নের তরুলতা৷ নানা পুষ্প লা নান! পক্ষগন সব ক্রুড়া করে তথ। | ৫ক] 

[৫খ সক্কেতের দক্ষিন হয় কেলি স্বরোবর বাধ! কৃষ্ট জলকেলি কোঁরিল। বিস্তর | 

সঙ্কেতের দক্ষিন এক ক্রোঁস বুখপুর শ্রীরাধার জন্বস্থান অভি যুমোধুর । 

পর্বত উপরে সেই যুবগ্নের পুরি মনি মানিক্য নিক্মান সেই অতি চিত্রকাঁরি | 

বুসভাহ্ুপুরের দক্ষিনে ষুধকৃণ্ড ছুই ক্রোস বৃসভান্ুষুতা যুজ্জ পুঁজিলা সন্তোস। 
যুজ্জকুণ্ডের পস্চিম তটে যুজ্জের আলয় যুবন্ন মন্দির তথি মনিবত্বময় | 

বুজ্জকুণ্ডের দক্ষিন জসদাঁকুণ্ড দেখিতে যুন্দর নান! বিক্ষ লতা৷ সব অতি মনোহর । 

নন্দিশ্বরের উর্তর জমুন। পার অষ্ট ক্রোস রাঁযঘাঁট বলরাম রাঁসেতে সম্তোস। 

শ্রীকষ্ট রোহিল৷ জবে মথুরাঁর পাঁটে বলরাম পাঠাইল। গোঁপির নিকটে । 

বলরাম রাস কৈল! ৫খ][৬ক গোপিকার সনে সেই ঘাটে খেল! লিলা কোরিলা কাঁননে 

বামঘাঁটের পুর্বে এক ক্রোস গোঁপীঘাট গোঁপির বস্ত্র হরি কৃষ্ট কৈল! নিত্য নাট। 

গোপীঘাটের পুর্বে ছুই ক্রোস নন্দঘাট বোরন হরিয়। নন্দে নিল নিজ পাঁট। 

বিন্দীবনের পুর্বে ছয় ক্রোস মানব্বরৌবর নান! বিক্ষ নানা লত। দেখিতে যুন্দর। 

সং্ক্ষে)”পে কোহিল এই বিন্দাবনস্থান সাধক জে জন হয় ইহা করে জ্র্পন। 

কে কহিতে পারে বিন্দাবনের মোহিমা ভব ব্রন্ধা আদি জার না পাইল সিমা। 

সাধক জে জন ইহ! ভজ নিষ্টা কোরি এই সব কৃষ্টলিল। সাধনেতে তরি। 
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চৌবাঁসি ক্রোস বেষ্টিত শ্রীব্রজমগ্ডল তার মোর্ধে সংক্ষেপে কোছিল এই স্থল । 
সাধকের লাগী স্থান নিন্নয় কোরিএ ৬ক][৬থ মুঞ্ী সে অধম জন কিছু না জানিএ। 
শ্ীরপরোধুনাথপদে জার আঁস শ্রীবিন্দাবনধ্যান কহে কৃষ্টদাঁস ॥ 

ইতি শ্রীকোবিরাজ গোলম্মামি বিরচিতং শ্রীবিন্নাবনজ্ঞন সংপুন্ন॥ লিখিতং শ্রীনবু বেওন্তা। পুস্তক 

শ্রীধোতাস দারুনি ॥ যথাথ দিষ্টং তথ! লাখি]তং লিক্ষকো। দোস নান্তিকং ভিমন্মাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্ 

মতিত্রম ॥ ইতি সন ১২৪১ পাল__তারিখ ২৯ জোষ্তী ৬খ] 

৭১ বৈষ্ণব অভিধান 

দৈবকীনন্দন কবিরাজ 

পুঁথিসংখ্যা ১১০১ পত্র ১, খণ্ডিত: আকার ১২১৪? । 

[২ক শ্রীল রঘুনন্দন এবচ ॥ রঘুনাথদাঁস বৈদ্যোপাধ্যায়ো মধুস্থদনঃ। দেবাঁনন্দ 
দ্বিজবরঃ শ্রীলাচারধ্য পুরন্বরঃ। শ্রীযুক্তাচাঁধ্য চন্দ্রশ্ শ্রীকৃষ্ণদাঁস পপ্তিত। সতীর্থ পরমানন্দঃ 

শ্রীমৎ শৃষ্টিধরন্তথ।। গোঁবিদ মাঁধবানন্দ! বাস্ৃঘোঁষাভিধাঁনভূৎ শ্রীল শ্রীরামদাঁসশ্চ 
স্নন্দবানন্দ এবচ। শ্রীপরমেশ্বরঃ শ্রীমৎ পুরুষোত্ম এবচ। শ্রীকষ্ণদাঁসঃ শ্রীগৌরীদাঁসঃ 

শ্রীকমলাকরঃ | শ্রীমছুর্দরণঃ শ্রীল দ্বিজ শ্রীপুরুষোত্তমঃ। কবিরাজবর্যেো৷ মধুস্থদন 
পণ্ডিতঃ। শ্রীমন্তাগবতাঁচাধ্যো গোঁবিন্দাচার্ধ্য এবচ। শ্রীসার্বভৌমঃ শ্রীযুক্তানন্দাচার্য্য 
মহাঁশক্সঃ। শ্রীমৎ প্রতীপরুদ্রশ্চ শ্রীরঘুনীথ মাঁধবৌ। হরিদাসো৷ ছিজ শ্রীল সারঙ্গমকর- 
ধবজৌ। প্ররদ্যান্মিশ্রস্তপনাচাধ্যঃ শ্রীভগবানেবচ। তত্রজঃ শ্রীবিষুদাসঃ অরষ্ট 
শরীবিঝুদানকঃ। বনমালীদাপ বৈছে। হরিদাসো গদাধরঃ। তত্রজঃ শ্রীকষ্দদাসঃ 
শ্রীকাশীশ্বর প"*॥ বটুরাঁম জগন্নাথদাঁসৌ শ্রীচন্দনেশ্বরঃ | সিংহেশ্বরঃ শিবানন্দো 
বলরাম মহোত্তমৌ । স্থবুদ্ধিমিশ্র স্তলশী মিশ্রঃ শ্রীনাথসজ্ঞকঃ। কাঁশীনাথো হরিভট্টঃ 
পট্রনায়ক মাধবঃ | রামানন্দ বন্ধ ব্রহ্মচারী শ্রীপুকষোত্তমঃ | শ্রীরামচন্দ্রাভূদেবং শ্রীমৎ 

শ্রীকরপ:গুত যছুনাথঃ কবিচন্্ঃ পণ্ডিত শ্রীধনপ্জয়ঃ। আচাধ্য শ্রীজগন্নীথঃ শ্রীস্র্যদাঁস 
পণ্ডিতং। শ্রীযুক্ত লক্ষণাচার্ধ্যঃ ২ক][২খ শ্রীরুষ্ণাচার্ধ্য এবচ । শ্রীচৈতন্যদাঁসঃ শ্রীপরমানন্দ 
ভিবগ্বরঃ। শ্রীজগন্নাথ কংশারী সেনে শ্রীযুক্ত ভাস্করঃ | কবিচন্্র শ্রীমুকুন্দঃ শ্রীরাম সেন 
বল্লভ ॥ শ্রীযুক্ত বলরাম: শ্রীনীঁসে। মহেশ পগ্ডিতঃ ॥ শ্রীবৃন্দাীবনদাঁসশ্চ শ্রীক্জগদীশ্বর পণ্ডিত: | 

শ্রীপরমানন্দ...্রীগঙ্গাদাঁস পণ্ডিত: | কবিরাজ: শ্রীকুনদানন্দঃ শ্রীল চিরপ্রীবঃ । শ্রীকষ্দাসঃ 

্রীকঞ্চদাপাখ্যান করা[্নকঃ]| যছুনীথদীসবর্ধ্যঃ শ্রীকঞ্চদাঁপ পণ্ডিতঃ॥ রাঁমতীর্ঘঃ কৃষ্ণতীর্থে 

পুরী শ্রীপুরুষোত্তম;। শ্রীমজ্র্গন্নাথ তীর্থ রঘুনাথ পুরী তথা । শ্রীমদ্বাক্থদেব তীর্থে 
শ্ীলোপেন্দ্রীভিধা শ্রযঃ।  অনন্তাভিখান পুরী হরিহরানন্দ ভারথা ॥ নৃসিংহ 
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চৈতন্তদাসঃ শ্রীমদাচাধ্য মাধবঃ শব্করে। মাধবানন্দীচারধ্যে। দাস সনাতনঃ| শিবাঁনন্দশ্চ- 

ক্রবর্ভী দ্িজ্জ নারায়ণাঁদয়ঃ। য এতীন ম্মরতি প্রাতঃ শৃহ্থতে বাপি ভক্তিতঃ॥ কন্মিন 
কালেইপি স পুমাঁন যাতিনাঁং ন। ইতি প্ধবং ॥ এতাঁন সংস্ত্য সংস্থৃত্য যো নমস্থুরুতে 
নরঃ শ্রীবৈষ্কবপদে তশ্ত নাঁপরাঁধঃ কদাঁচনঃ। লভতে বৈষ্বপদমেতেষাঁং স্থৃতিমাত্রতঃ | 

ভক্তি প্রেমপীযুষ প্রবাহীং দেবছুল্ল ভং | সর্ব্বেষাং মপ্যুপাদেয়ঃ সর্ধবেদারদিকস্তথ। ॥ 
ইতি শ্রীদৈবকীনন্দন কবিরাঞ্জ বিরচিতং শ্রীবৈষ্ণবতিধাঁনং সম্পৃন্নমিতি ॥ 

"না বিদুযো ভবেৎ ॥ ইতি শ্রীভাগবতগ্োক ॥ ২খ] 

৭২ বৈষ্ঃঠব চৌত্রিখা) বৈষ্ববন্দনা নংন্ষেত, *প্রহেলিকা 

শ্রীবাস আচার্ধ, দৈবকীনন্দন, নরোত্তমদাঁস 

পুথিনংখ্যা ১৩০৫; পত্র ১, অথত্তিত; আকার ১৪২৪৮ ৪২%। 

পণরীপ্রীরাঁধাকৃষ্ণ জয়তাঁং ॥-- 

ক বলে কলি ভব তরিতে কর কর্ম করহ বৈষ্ণবসেব। জদ্দি পাবি মর্ম | 

খ বলে খলের সঙ্গে না করিহ সঙ্গ খলের সঙ্গে সঙ্গ কৈলে বৈষ্ণবতা ভঙ্গ | 

গ বলে গুরু তজ অতিসাঁবধানে গোঁবিন্গুনাঁন শুন বৈষ্বের স্থানে । 

'ঘ বলে ঘর বাঁড়ী তবে জানি শাঁর ঘরে বশী পাঁর জদ্দি বৈষব সেবিবাঁর । 

উ বলে উত্তম বুঝিলাম এতদিনে উদ্ধার হইব এই বৈষ্ণবসেবনে। 
চ বলে চম্পকলত নিদ্র। কর ছুর চেতন হইয়া ভজ বৈষ্ণব ঠাকুর । 

ছ বলে ছয়ে রিপু সরিরে দুর্ধ্যন ছাঁড়াইয়! ভঙ্জ গুরু বৈষুব ঠাকুর । 

জ বলে জমজাঁল! এড়াইতে চাঁও [জত্ব] করি ভজ সদ! বৈষ্বের পাঁও । 
ঝ বলে ঝগড়া ন।৷ করিহ কাঁর সাতে ঝটাতে বৈষ্ণব শেব পরম পিবিতে। 

এও বলে ইশদ ঠাঁশয় জমরায় ইঙ্গিতে করহ সেব। বৈষ্ুবের পায়। 
ট বলে টাঁক। কোঁড়ীর কর অহঙ্কার টলিলে বৈষ্ঞবসেব। নাহিক নিস্তার । 

ঠ বলে ঠগের সঙ্গে না করিহ কাজ ঠেকিলে বৈষ্কবস্থানে ডণ্ডে জমরাজ। 

ড় বলে ডাঁকু পিছু হও সাবধান ডুবিয়। বৈষ্ণবপদে মধু কর পাঁন। 

ঢু বলে ঢাঙ্গাইত1 আছে বহু সুর ঢাঁকাইয়। ভজ গুরু বৈষ্ণব ঠাকুর । 
ণবলে আন আগে এড়োর কোঁপিন আঁননে জাইয়। হও বৈষ্ণব অধিন। 

ত বলে তরিতে এক আছয়ে উপায় তন্থু সপ্পন কর বৈষ্বের পায়। 

থ বলে স্থিররূপে করহ নিশ্চয় থাকিলে বৈষবপদে জমে নাহি ভয়। 
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দ বলে দিন গেল বশী অকারন দৃড় করি ভজ সদা বৈষ্ণবচরন | 
ধ বলে ধন জন আপন! করি লেখ ধরহ বৈষ্ুবসেব৷ পরকাল দেখ। 

ন বলে নরকে না! জাঁবে সেইজনে নামামুত পাঁন কর বৈষ্ণবের সনে । 
প বলে পরকালে আছয়ে উপায় প্রার্থনা করহ সদ। বৈষ্বের পায়। 

ফ বলে ফলবাগ্া কর কি কারন ফল ফুল দিয়! ভজ বৈষ্ণবচরন। 
ব বলে বল ভাই বৈষুবের নাম বদনে বলহ সদ। বৈষ্ণবের গান। 
ত বলে ভক্তিভীবে আছয়ে উপায় ভক্তি করি ভজ গুরু বৈষবর পায়। 

ম বলে মিতৃভয় না করিহ মনে মিত্ব, জয় কর কর্ সদ| বৈষ্ণবভজনে | 
য বলে জগ্তাল সব রাখ বহুদূর জঞ্জাল তেজিয়৷ ভজ বৈষ্ণব ঠাঁকুর। 
র বলে রাইঘাটে রাত্রিদিনে জাও রাইঘাটে জেঞা ভজ বৈষ্বের পাও। 

ল বলে ললীত হইও নিজ মনে ললীত হইঞ1 ভজ বৈষ্ণবচরনে | 

শ বলে শহজ করহ ইন্দ্রগন শহজ হইয়! ভজ বৈষ্ণবচরন । 
ধ.বলে যদূত করহ যাঁধুনঙ্গ সাধুমুখে শুন সদ! বৈষ্ণব প্রসঙ্গ । 
স বলে সিদ্ধিবস্ত পাইবে জতনে সকল সমাপ্নন কর বৈষ্ণবচরনে। 
হ বলে হরিনাম কর সর্ব ভাই হরস হইঞা ভঙ্গ বৈষ্ণব গোশাঞী ॥ 

ইতি শ্রীপ্রীবাস আচীর্ধয বিরচিতং শ্রীবৈধব চৌনত্রিস। সমাপ্ত মিতি_- 

শ্রীৃন্বাবনবাশী জত বৈষ্ণবের গন প্রথমে বন্দৌন। করি তা। সবাঁর চরন | 
নবদ্িপবাশী জত মহাপ্রভুর ভক্ত তা সবাঁর চরন বন্দো হৈঞা অন্গত ৷ 

লীলাঁচলবাশী জত মহাঁপ্রভূর গন ভূমিতে পড়িয়'?। বন্দে তা সভার চরন। 
মহাপ্রভুর ভক্ত জত গোৌড়দেসে স্থিতি তা সবার চরন বন্দো করিঞা প্রনতি। 

জে দেসে বৈষ্ণব আছে মহাপ্রভুর গন উদ্ধবাহু করি বন্দো। তা সবার চরন। 
হইয়াছে হইবে জত মহাপ্রভুর দাস তা সভার চরন বন্দো দৃত্তে লৈঞা ঘাঁস। 
চতুর্ধ্য যুগের বৈষ্ণব করিয়ে গনন তা সভার চরন বন্দো৷ করিঞা স্তবন। 
মহাঁগ্রভূর গুন জেব। শ্রেদ্ধ। করি গাঁয় সহশ্র প্রনাম করি তা সবার পায়। 

ব্রদ্মণঁগ্ড তারিতে সক্তি ধরে জনে জনে জ্রবেদ পুরান গন গাঁয়ে জেবা! জনে । 

বৈষ্ণব ঠাকুর মোর পতিতপাঁবন এই লভে মুঞ্ী পাপি লইহ্ু স্বরন। 
বন্দোন। করিতে মুঞ্ী কত সক্তি ধরো! না৷ জানি অবুদ্ধ দৌসে দস্ফ মাত্র করে! । 
তথাপী মুক্ষের ভাগ্য মনের উন্বণাষ দৌঁষ ক্ষমীয়! পাঁপিরে কর নিজ দাঁস। 
সর্বববাঞ্চ। সিদ্ধি ছয় বন্দোনা করিলে জগততুত্বভ প্রেম জাহা হৈতে মিলে । 
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জমের জাঁতন। সব অচিরাতে জায় দৈবকীনন্দন কহে এহি সব ভায় ॥ 

ইতি শ্রীবৈধ্ববন্দোনাসংক্ষেত সংপুন্নং মিতি:।- তন্ত প্রনাম ॥-__নমন্তে বৈধব বিষ নমস্তে বৈষ্বপ্রাপ্ত 
নমন্তে বৈষ্কবানন্দ সাধুবৃন্দায় নমন্তরতি ॥১।-__ 

শ্রীলিঙ্গ পুলিঙ্গ আর লবংসক এই তিন লিঙ্গমধ্যে ন হয় ভাবক। 

এই তিন লিঙ্গ ছাঁড়। লিঙ্গ আছে আর বিধাতার শৃষ্ট নহে বেদাস্তরের পার। 
বেদবিধিপাঁর জেই তার পার জেই তার পাঁর জাঁর বাস তার কম্ম সেই । 
সপ্ধম অক্ষর পরে বান ঘুচাইয়। এ সব তাহার কর্ম দ্রেখ বিচারিয়! । 
রমনীর কোলে থাকে না করে রমন কামে থাকে নিক্কামি বলাএ সর্ব্বক্ষন । 

গলাগলি কোলাকুলি রহে এক ঠাঁই জন্ম সহিতে তার দেখাশুন। নাই। 
নরোত্তমদাসে কহে এহি রস গুড় জানয় রসীকজন ন। জাঁনয় মুড় ॥১। 

ভবসিন্কু নামে এক শ্রেহ সরবর দস দিগে দস ধার! তাঁর পরিকর । 

তাহার তরঙ্গতিরে জাহ।র বপতি সেই জল পরশীলে নাসে কৃষ্ণভক্তি । 

সেই জল নাণীতে এক আছে স্থসিতল সাধুগুরু কপ করি দিল সেই ফল। 
সেই ফল আশ্ব।দনে বাড়ে পঞ্চ রম পঞ্চ রস আশ্বাদনে কৃষ্ণ হএ বস । 

কষ্ণবস হৈলে তার ব্রজে হএবাঁন দস নদ লঙ্ঘী জায় হএ কৃষ্ণদাস। 
নরোত্তমদাস কহে করি পরিহার কপ! করি ভবসিদ্ধু মোরে কর পার ॥১॥ 

৭৩ বৈষ্ণবমাহা ত্য 

বুন্দাবনদাস 

পু থিসংখ্য। ১৪৮৯; পত্র ৯; খণ্ডিত; আকার ১৩২% ৮ ৫” | 

আরম্ভ, 

[২ক..তন্বৈদেয়ং ততে। গ্রাহ সত হুহো। জথাহৃহং ইতি ॥ 

পুজিলে বৈষ্ণবঙ্গন কৃষ্ণ পুজ! পাঁয় কিছুই বিস্বয় ভাই নাহিক ইহাঁয়। 

সতগুরূচরনাশ্রয় করে জেই জন অয় ভজন তরি বুঝিবে সরির । 

ভঙ্গন সপুন্ন হৈলে বৈষ্ণাব]কে জানে শ্রীকৃ্ণ বৈষ্ণব গুরূ সত্য করি মানে । 

ভনিতা, 
[ঙ্খ উপদেষ দেন গুরু হিতের কারণে ভবরোগ নাস পায় দুদইব খগুন। 
শ্্রীন্্নিত্যানন্দপদে জার আস বৈষ্ণবমাহাত্য কহে বুন্দাবনদাস ॥ 
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[৫খ বৈষ্ণবমাহীত্য কথ। ফপুর্ধব সংসারে স্থনিলে সংসার বাড়ে ভবসিম্ধু তরে । 
শ্রীচেতন্যনিত্যানন্দ পদে জারয়াস বৈষ্ণবমাহীত্য কহে বুন্দাবনদাষ ॥ 

শেষাংশ, 

[১১ক জন্মে জন্মে কৃত পাপি হঞ| জ্দি থাকে জ্ঞান দিঞ। কৃষ্ণ ভক্ত করে তাকে । 
বৈষ্ণবচরনজলে সর্ধ পাঁপ হরে ভক্তিকলে ই জল সিরে জদি ধবে। 

কোটি গঙ্গাস্থান ফল পায় দেই বর ধন্ম কর্ম করে জদি কৃষ্ণভক্তের অগুড়ে। 

পাএ ত অক্ষয়পদ সাস্ত্রের সমত"'"* 

নিচ জাতি হঞা৷ জদি কৃষ্ণতক্ত হয় জগত পবিত্র তার দরসনে হয় । 

সর্বদেব পুজা কৈলে না হয় জে কন্ম বৈষ্ণব দেবায় নর পায় সব ধন্ম। 

এ মোর লল্ল। মিথ্য। ছুখের ভগ্ডার ইহাতে পড়িলে কারো নাহিক নিস্তার । 

ইহ! বুঝি জেই জন থাকএ সংসারে কৃষ্ণতক্তজনের সেব। সর্ধবক্ষন করে। 

সেই সেবা হইতে হএ ত নিস্তার জদ্দি কোঁন দোঁস হএ তাহার । 
বিষ্ণভক্তিবাঁন কত নাহি পাঁএ ক্লেষ মন দিএগ স্থন সতেক প্রমাণ । 

বিসেস সংসারে খিল মহাঘোরবে নানাঁছুখসমন্গিতে । ভগততুক্ত পুরূষকাঁদা- 

বিস্বামিদতি ॥ 

সর্বকাঁল থাঁকে কৃষ্ণ বৈষ্ণবসবিরে অতএব বৈষ্ণব সত্য হএ ত সংসারে । 

কৃষ্ণ বলেন বৈষ্ণব আমার বান্ধব জন্মে জন্মে হএন বৈষ্ণব আমার ছুললভ | 

সংসারে দুর্বার জত বৈষ্ণব তার ধনি পরিনামে ১১ক] [১১খ বৈষ্ণবসরিরে লিন। 
সভার আরাধ্য হএ রুষ্চভক্তজন ভক্ত ছাড়ি আমার গতি নাহি এক ক্ষণ। 

ক্ষনমাত্রমপি বক্ষ বিহায় বৈষ্কবজন | তিগামি নহিয়্যমন্তাত্র বৈষবোময়বান্ধবে। ॥ 

নারদ বলেন ব্যাষ অবধান কর বৈষ্ণবকরূন। হইব তোমার উপরে । 

অনাআসে পাবে তুমি কৃষ্ণ সন্দরসন ভাগবত প্রত তুমি করহ বচন। 

কৃষ্ণ বৈষুব তবে প্রকারে করিবে কুষ্চচরনারবিন্দ সদাহ চিন্তিবে। 

এই ত কহিল তোঁরে সঙ্কেপ করিঞা। কৃষ্ণ ভজন তবে জানিবে সির্ধ হইঞা। 

এতেক কহিঞা মুনি করিল! গমন প্রসন্ন হইব তবে ব্যাঁসদেবের মন। 

অসতসঙ্গ না করে এই বৈষ্ণব আচার অসতজনের ঘরে না৷ করিব ব্যবহার । 

অসতের অর্ন জলে কষ্ণভক্তি নাষে ভজন জন জায় সত সম্ভাসে। 

আলিগণ করিবে ব্যাষের সহিতে তভু ত অসতপস” নহিব উচিত। 
আলিঙনবধমন্যেব্যালধ্যাভ্রীজনোকসাং ইত্যাদি ॥ 



১৮৪ পু'থি-পরিচয় 

কশ্ম ধর্ম পরিত্যাগ করিব সকল কৃষ্ণ দরূসনে হএ নাঁন। ফল। 

গঙ্জাতে করিলে ন্ান সব পাপ হরে ঘরকে আইলে মাত্র সেই পাপ ধরে। 

বহুতকাল থাকে জদি তির্থবাঁসি হইঞ। জাঁবত জিবন রহে বিগ্রহ সেবিঞা । 

তবে তার মুক্ত করে অনেক দিবষে সঙ্গ মুক্ত! হইঞ| জাবে বৈষ্ণবপরষে। 

কুরক্ষেত্র জায় জদি গয়া বারাঁনসি আজম হইতে হয় বুন্দাবনবাসি। 

হরিদ্বার জাঁঞা জদি সর্ধকাল থাকে বৈষ্ণবসেবন ততু প্রধান সভাঁকে। 
বৈষ্ণব দেখিএা৷ জদদি না হএ সন্ত্রম স্থগাঁর কুকুর সম তাহার জনম । 

বৈষ্ণবে নিন্দা করে তাহার জেই ক্ষনে মহাঁপাপি সেই সাস্ত্রের প্রামানে । 

নিন্বারভগমন্তব্যতৎপরয্যজমঘ্য ব! ইত্যাদি 
সর্ব ধশ্ম বহি ১১খ] [১২ক ফত হএ সে নর স্থুনিঞা বৈষণবনিন্দ। ন। দেয় উর্তর। 

কষ বৈষ্ণব নিন্দা কা]নে ন। স্থনিবে জদ্দি বা জাইতে ন' পার কল্পে হম্ত নিবে। 

জেই জন বৈষ্ণবনিন্দ। করে সর্ধক্ষন সেই জনের সর্গবাঁষ ন৷ হয় কখন। 
নান! ছুর্গতি তার জমছুতে করে সর্বকাল সেই পাঁপি থাকে জমঘরে। 

ইহকাল গেল ভাই পরকাল দেখ সকল অনির্ত্য জানি সাধুসঙ্গে থাক। 
ধন জন গ্রিহ বিত্ত কেহো৷ কারে! নয় অসার সংসার মিথ্যা সব বিসময়। 

কষ বৈষ্ণব গুরু লইএঞা সরন সকল জা[ত]ন। ভয় করহ খণ্ডন । 

বৈষ্ণব স্বহায় ॥ 

বৈষ্ণব জাঁনিলে ভবধুখে তরি জাবে জমের জতন। ভয় সব ডূবাইবে। 
বিসম বিসম ফনি দংঙসে নিরন্তর ইহাতে থাকিঞ। কেনে মজাহ সকল। 

সত্য সত্য এই সাস্্ের প্রাম্মান বুন্দাবনদ্বাসবাঁক্যে করহ অবধান । 

শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দপদে জার আস বৈষ্বমহাত্য কহে বুন্দাবনদাস | 

পুম্পিকা, 
বৈষ্ণবমাহাত্য সমাপ্ত ইতি সন ১১৩৩ সাল মাহ অগ্রীয়ন সোমবার দিবসে বিকালে পুস্ত লেখা সমাপ্ত 

মৌক] শ্রীপ্রীমন্দির আদর শ্রীযুত লালদাস বৈষ্ণব ঠাকুর লিতং ভ্রীআনন্দীরামদাসঃ ॥ ১২ক] 
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৭৪ বৈষ্ঃবাস্ৃত 

নরোত্বমদাস 

পু'থিসংখ্যা ১৪৯১; পত্র ৫ অথণ্ডিত; আকার ১৪৮৮ ৫%। 

[১খ *শ্রীত্রীরুষ্ণ 
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ জয়াছৈতচন্দ জয় গৌরভক্তবুন্দ। 
আনন্দে বো[লা]ন কৃষ্ণ ভজ বৃন্দাবন ঠাকুর বৈষ্ুবের পাঁয় মজাই ঞ। মন। 

বৈষ্টব ঠাঁকুর বড় কর্নার সিন্ধু ইহলোকে পরলোকে তিনলোকের বন্ধু । 
বৈষ্টবের গুন ষুন য়পার মহিমা আপনে ন। দিতে পারে প্রভূ জার দিম । 
বৈষ্টব দেবত| মোর বৈষ্টব ধেয়ান বৈষ্টব ঠাকুর মোর বৈষ্টৰ মোর জ্ঞান। 

বৈষ্টবের পদধুলি লাগুক মোর গায় সবংসে বিকানু মোঞ্ি বৈষ্টবের পায়। 
বৈষ্টবের প্রেম।নন্দ লাগুক মোর য়ঙ্গে জনম জাউক মোর বৈষ্টবের সঙ্গে । 

বৈষ্টবের য়ধরাম্বতে পুবূক মোর দেহ মোর বংশে বৈষ্টবনি ন্দা না করিহ কেন্ছু। 

বৈষ্টব ভঙ্গ রে ভাই বঝৈষ্টব প্রানধন বৈষ্টব বিনে য়ন্য সঙ্গ নাহি প্রয়োজন । 
বৈষ্টব বিনে কষ্ট কেহে। নাহি পাঁরে দ্রিতে বৈষ্টব বিনে কেহ নারে ভব তরাইতে। 

বৈষ্টব জপ তপ মোর ঝৈষ্টব ধেয়ান বৈষ্টৰ বিনে কেহ ভাই না চিন্তিহ য়াঁন। 

সংসারের গতি সভে বৈষ্টব ঠাঁকুর জন্মে জন্মে হঙ তার উচ্চিষ্টের কুহ'র। 

প্রেমের আলয় হঞ। জে করে ক্রন্দন জন্মে জন্মে হঙ তার দাসির নন্দন । 

বৈষ্টব জাহাঁর য়াখণ ১খ] [২ক কৃষ্ট তার নাঁম জনমে জনমে গাও তার গুনগাম। 

শ্রীপ্তরূ বৈষ্টব কৃষ্ট তিন একদেহ জিব তরাঁইতে ভেদ ন। জানএ কেহু। 

সন্মখে আছেন গুরু জ্ঞান সক্তি নঞ্া। সাধনের কৃপাসিন্ধু করে ত ধরিঞ। 
চরনকমলে জত রহে ভক্তগন নিত্যসিদ্ধ তাঁর সক্তি ধরে ভগবান । 

পিষ্টে ত রহেন তিনে হঞ্গ য়ধিষ্টান আগে গুরূ তবে বৈষ্টব তবে ভগবান । 
তিন বস্ত য্েক হন না করিহ আন." 

জেই গুরু উপদেসে জানয়ে বৈষ্টবে বৈষ্টব জানিলে তবে কৃষ্টভক্তি লভে । 

এমন বৈষ্টব কেহু না করিহ হেল! কেবল সংসারসিদ্কু তরিবার ভেল|। 

যুগে যুগে হও মেঞ্ি বৈষ্টবের দাস বৈষ্টবের উচ্চিষ্টে মোর হউক বিশ্বাঁস। 
ঠাকুর বৈষ্টবের বাক্যে রহ মোর মন ম্মচল হঞা। হিদ্বে রহে বৈষ্টবচরন । 

বিনতি করিঞ! মার্গে। দেহ ত প্রসাদ উদ্ধার করহ মোরে খেম য়ফরাঁদ। 

ঠাকুর বৈষ্টব জারে নেহালে করনা য়নেক জনমের কাধ্য হয় সেইখানে । 

৮৩] 
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বৈষ্টবের পদধুলি পড়ে সিরে জার সপ্ধ তিন পুরূস উদ্ধার হয় তার। ' 
জার ঘরে জন্মে পুত্র বৈষ্টব নাম ধরে বাহু নাড়া দিএ। তাঁর পিতৃলোক নিত্য করে ॥ 

তথাহি ॥ সপ্ত গীতা পুতঃ পিতৃভিঃ সহিতে লয় । মদ্বসে ২কা] [২খ বৈষ্টবো 

'জাতঃ ভবাঁন্ বৈকল্পনয় ॥ ফ়ান্কীলতি পীতরে! নৃত্যন্তীচ পিতামহাঁঃ ॥ মদ্ব€সে বৈষ্টবো 

জাতঃ সমানিস্তার ইন্যতিঃ ॥ 
বৈষ্ণব উপায় মোর বৈষ্ণব উপায় বৈষ্ণবরূপে প্রভূ আপনে বেড়াঁয়। 

তিলা্ধ পদশরবিন্দে রহে যাঁর ধ্যান কোটি ইন্্রপদ তার না হয় শমাঁন। 

তিলার্ঘ বৈষবের সঙ্গে হয় উদ্াশীন্ ইন্দ্রের বড় হয় পরিঞা৷ কোঁপীন। 

বৈষবের অন্ন ব্যঞ্জন ছেড়াপাঁতের ভাত তাহা খাঞ। শুখ বড় পান রাধান।থ। 

চারি বেদে লিখে আর ভাগবতে কয় বৈষ্ণবের চরণোৌদক শর্বতীখ ময় । 

ঠাকুর বৈষ্টবের ভাই য়পার মহিমা আপনে প্রভূ জারে দিতে নারে সিম। | 

বিসেসে ত্রাহ্মন জদি হএ ত বৈষ্টব হেমে বান্ধ। জায় জেন গজদস্ত সব। 
চগ্ডাল জধন জদদি বৈষ্টব হয় যুক্ত সন্তাঁসি দিজ তাঁর সম হয়। 

ইক্ষুদণ্ড, ফলং প্রাপচ চন্দনং পুষ্পমেবচঃ । ছুল্লভং বিপ্রভক্তাচ ছুল্লভং পরিছুল্লভং ॥ 
ইতি ॥ 

তথাহি ॥ পিত্রিগোত্রেন গোঁতিকা ত্য শ্রীরুষ্ভজনমাত্রেন ততো! গোত্রাইচ্যুতো 
ভবেৎ ॥ ইতি ॥ 

তিনলোক হেলায় পবিভ্র করি বোলে এমন বৈষ্টবের পায় সে প জাতি কুলে। 

বৈষ্টবের পাদৌদক পড়ে জেই স্থানে সহশ্র জোঁজন হয় বৈকুঠ সমানে । 

মাল। তিলক বাল! যে জন! ধরিঞ্াছে ইন্দ্রাদি দেবতাগন ফিরে তার পাছে। 

জে বাল। দেখিলে কহ জে বৈষটবের যুদ্ধি জার বংসে বৈষ্টবের হয় হেলাবুদ্ধি। 
জাঁত বোদ্ধি করে জেধ! ঠ।কুর বৈষ্টবে ২খ] [৩ক জমের আঁলয় গীঞা সেই জনে লভে । 

ষে পাপী করএ নিন্দ। যৈষ্টবের ভেক বিষ্টাকুমি হঞ। জন্মে কহে চারি বেদ ॥ 
তথাহি ॥ নিন্দার কুর্ববতি যে মুড়া বৈষ্টবানাঁং মহাত্মনাং পতিস্তি পিত্রিভিঃ সার্ধং 

মহারোরব সংত্খিতেতি ॥ র 

বৈষ্টব দেখিঞা জেবা করয়ে সংভাস প্রভু বোলেন মুঞ্রি হঙ তাঁর নিজ দাঁস। 
বৈষ্টবের বসেস জে মুড় না খায় কৃষ্টকোঁপানলে জাঞ। সেই মুড় পায় । 

বৈষ্টবের পাতের যর খায় উদর ভরিঞা। জে মুড় না খায় তারে জমে জায় লঞ্|। 
জে মুড় দেখিঞ নি্দে এ মাঁল। তিলকে প্রত তাঁখে হয় বাম কহে ভাগবতে ॥ 

তথাহছি॥ জৌছি ভাগবতং লৌকং মপ্রহাঁসংমুপোতমং করতি ন স্বতসন্তি ধর্- 
থায়জ্য মৎসতা৷ ইতি ॥ 
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ঠাঁকুর বৈষ্টব দেখিঞা। ৫জব। জন নিন্দে যযু্নে কহিল রুষ্ট তার সমন্ধে । 
জে মুড় বৈষ্টবে দেখিঞ| জাতি যুধায়' জম যধিকারে সেই উর্ধার না পায় । 

কুদ্রং বা ভগবস্তভক্তি নিন্দা! দংস্থ্যপঃ স্তথ।। করোতি জাতি সাঁংন্তং স্ব জাতি 
নরকং বং ॥ 

জে মুড় বৈষ্টব দেখি নয়ন কিরাঁয় তা্ুপাত্র চক্ষ তার ভাঁজে জমরায়। 
চগ্ডাল জবন আর নাহিক ব্রা্ষন জেই ভজে সেই হএ কৃষ্টপিয়ত্তম ॥ 

তথাহি ॥ ৩ক] [৩৭ শ্রীভাগবতে ॥ বিপ্রাদি সড়গুনঘুক্ত।দরবিন্দলা 5ঃ পাঁদাঁরবিন্দু- 

বিমুখাৎ স্বপচংবরিষ্ট ॥ মন্যত্রদপিতমন বচনে হিতাথঃ প্রানং প্রনাতি সকুলুন্ৃত 
ভূরিমান ॥ ইতি ॥ 

ভজনের গুর্ হয় রুষ্টের আত্মানি ইহা! জেহ নিন্দে সে জন্মে চগ্ডাঁলের যুনি। 
য়বৈষ্টব ব্রান্ধন হয় চগ্ডালের সমান ইহার প্রমান দেখ নারদি পুরাঁন। 
পল্পে। পুরানে আর দেখ ভাঁগবতে য়বৈষ্টব ত্রান্ধন আর নাহিক স্পসিতে। 

নিগম আগম য়ার সাস্ত পুরান য়বৈষ্ণব হইলে হয় চগ্ডাল সমাঁন। 
মুনি হয় চণ্ডাল নাঁরদিয়ে লেখে বিষ্ুতক্তি নহে চগ্ডাল দিজাধিকে । 
পদ্মপুরাঁনে লেখে ভক্তিছত্র নয় য়ভক্তজন হইলে চগ্ডান সম কয় ॥ 

তথাহি ॥ মুখ! বাহু ব্রপাদ্দেভ্যোঃ পুরূন সাশ্রম ইসহচত্যারো৷ জজ্দেরে' বন্ন1 গুনে 

বিপ্রাদয় পৃথক । যত্র স! পুবূলঃ স্বাখ্যাৎ্দাত্মা প্রভু বোলে মিশ্বরং ন ভজন্তিহ রাঁজানস্তি 

স্থানভ্রষ্টা। পতন্তি ষঃ ॥ ইতি ॥ 

ছুরে সাধু দেখি নিকটে নাহি জায় ছাদন বসব পুজে কষ্ট নাহি পায়। 
নিয়মের মধ্যে বৈষ্টব ঠাকুর জে ইহ। না বুঝএ সেই শ্রীকাল কুঃকুর। 
অতি হিন জাতি বৈষ্টব হয় কষ্টের করূনাপাত্র বলি সঙ্ডে গায়। 

বৈষ্টব হইলে নাহি ৩খ] [৪ক পণ্ডিত বিচার সেবক হইলে রুষ্ট পীছে ফিরে তার। 
মহ।কুল ব্রাহ্মন যজ ব্রাঙ্গন কুষ্টভক্ত চগ্ডালের হাথে খায় যন ॥ 

তথাহি ॥ মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম ত্রহ্ধনি বৈষ্টবে। স্বল্পপুন্তবতারাজন বিশ্বাস 
নৈব জায়তে ॥ ইতি ॥ 

কষ্টমন্ত্রবিহিনস্থ পাপিষ্টহথ ছুবাত্বানং। স্বানরিষ্টীনয়ং চাক? জল মদিরাসম় ॥ ইতি ॥ 
হয় ব| না হয় দ্রেখ ভাগবত প্রানে য়ভঙের চিহু এই লর্বলান্তে গান। 
পরমা হয় ভক্তের য়ন্ন জলম্পসে হয় তার গঙ্গাজল সম ॥ 

তথাহি ॥ কৃষটমন্ত্র প্রযুক্তস্ বিস্কর্ধন্ত মহাত্মনাং। অননঞ্চ পরমং চার্নৎ জলঞ্চ 

গঙ্জাজলং ॥ ইতি ॥ . 
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দ্বনা৷ করি থাকে জদি দেখে য়কিঞ্চন সাক্ষ্যাতে জাঁনিবে সেই হয় নরাধম । 

এহেন বৈষ্টব ভাঁড়ান জার কাছে বৈকুণ্ট সহিত কৃষ্ট থাকেন তার পিছে.॥ 

তথাহি ॥ ক্ষেনার্দনিমিসাঙ্গ বায়এভিষ্টস্তি বৈষ্টবা। স্থনসির্ঘমিদং চৈব তত্তির্থ 

ভক্তপেবনং ॥ ইতি ॥ ্ 
দিনে একবার জদ্দি বৈষ্টবসভাঁয় জায় আপনে পেচয়াঁদ। কষ্ট তাঁর পিছে ধাঁয় ॥ 

তথাহি ॥ জদ্ভুহে বৈষ্টবে। তুক্তে জেপাঁং সক্ষতিতেপিব। তে পিবি পরিহাষ্যে- 

যু তংসঙ্গহকিল্সিস] ॥ ইতি ॥ 

বৈষ্টব জাহার ঘরে ভূঞ্জে একবার তাহার ঘরে নাহি ভাই জমের য়ধিকার। 
এমন ৪ক] [৪খ বৈষ্টবে জি তুষ্ট করে মন প্রভূ আম। হেন হয় কোটা গুন। 
জত তুষ্ট নই আমি সাঁলগ্রামসেবায় তত তুষ্ট হই আঁমি বৈষ্টবের সেবায়। 
বৈষ্টবসেবা! চারিবেদে গায় জন্মে জন্মে রহু মন বৈষ্টবের পাঁয়। 

বৈষ্ণব ঠাকুর বিনে নাহিক উপায় বংসে বংসে বিকাইনু বৈষ্ণবের পাঁয়। 

শ্রীপুত্র ধন জন সব পরিবার শ্রীবৈষ্টবচরন ভজ হইর উদ্ধার ॥ 

তথাহি ॥ কুলং পবিত্রং ধন্য তন্ত নৃনীং জন্মিন জায়তেতি বৈষ্টব। ॥ ইতি ॥ 

বৈষুবের মহিমাগুন কে পারে বন্নিতে আপনে কৃষ্ণ জার গুন কহে বেদমুখে। 
বৈষ্ণব গোসাঞ্ডির গুন ফ়পাঁর মহিমা ত্রদ্ধ1 আদি দেব জার দিতে নারে সিমা। 
ইহা জার মোনে থাঁকএ ফন্তথ| পাঁগুবের বনবাঁস দেখহ সর্ব্থ। | 

সহশ্র ব্রাঙ্ষণ রাজা! করএ নিয়ম তাহা পুন্রহইলে রাঁজ। করএ ভোজন । 

বৈষ্ণবের মহিমা আর বাঁজীর মন যুধিবারে এক ব্রাঙ্মন না য়াইল রাজ। চিন্তিত যন্তরে | 

হেনকাঁলে একজন বৈষ্ণব ব্রাহ্ম আইল আনন্দিত হইএ তাঁরে ভোজন করাইল।। 

প্রভূ দ্িঞ্াছেন রাঁজাঁবে সঙ্খ সথ' পুর্ন ভারে সহশ্র পুন হইলে সঙ্খ বাঁজে একবারে । 
সেই বৈষ্ণব একগ্রাস করএ ভোঁগন সঘনে সঙ্খধবনি হয় রাঁজার বিস্বয় মন। 

দেকহ যুধিষ্টির ষগ্যপি ভক্ত ধির তথ পি কৃষ্ণতত্ম ন। জানে গ্তির। 

ভক্তজনাঁর যধিন কৃষ্ণ তক্ত জানাবারে উপনিত হইল। কৃষ্ণ রাঁজাঁর গোঁচরে | ৪খন 
[৫ক কৃষ্ণ দেখি সতে মেলি পড়িলে চরনে য়নাঁথের নাথ কৃষ্ণ করি নিবেদনে | 

তোমার জে আত্ম! প্রভূ কে বুঝিতে পারে ইহার বিসেস প্রভূ কহিবে আমারে | 
সহশ্র ব্রাহ্মন আমি করিঞ্াছি নিয়ম সহশ্র পুন্রন হইলে য়ামি করিএ ভোজন । 

আজি কেনে দেখি-প্রভূ আমার বিড়ন্বনে প্রভু কহে রাঁজ। তুমি কেনে ছুঃখি মনে। 
আজি তোমার ভাগ্যে কে করিবে গননে দেখহ বৈষ্ণব আজি করিল ভোজনে। 
.: : শত ক্রোটী বিপ্র নহে তাহার শমান। 
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তথাহি ॥ শিবলিঙ্গশহশ্রানি শালগ্রাম শতানিচ । দ্বাদশ কোটী বিপ্রাঁণাং মেক স্বপচ 

বেঞ্চবঃ ॥ ভারথে ॥ : 

নমে ভক্তা চতুর্কেদি মণ্তক্ত বৈষ্ণবপ্রিয়ং | তদ্মৈ দেয়ং ততে৷ গ্রাহং শত পুধ্য 
যথাহাণু ॥২॥ ইতি ॥ 

কষ্ণবাক্য সুনি রাঁজার মন স্থীর হৈল বৈষ্ণবের মহিমাগন গাইতে লাগিল। 

বেষ্চব ভজ রে ভাই দেখ বৈষ্ণবমহিমা আপনে প্রভূ যাঁর দিতে নাঁরে শিম । 
প্রীলোকনাথ শ্রআচাধ্য ঠাকুর্র পদে আশ বেৈষ্ণবামৃত কহে নরোত্মদাঁস ॥ 

ইতি প্রবৈষ্ণবাম্ৃত গ্রন্থ সমাপ্ত: ॥ 
লিখতে শ্রীবাধীরাম দাস দীসেণ পাঠক প্রীরাধারমণ ঘোষ দাঁস;॥ আদরশ শ্রীযুৎ বিশবস্তর ঠকুর 

মহাশয়ং॥ শীং বাঁতিকার গ্রামঃ ॥ খন ১১৮৬ শাল ভারিখ-__২ শীবন রোজ শৌম্যবার শঙ্তী তিথীং ॥ 

৭৫ মন:শিক্ষ। 

অজ্ঞাত 

পুগিসংখ্যা ১৪৮৬ ; পত্র ৪; অথত্তিত ; আকার ১৪২%% ৪%। 

[১খ থশ্রীকৃষ্ণ ॥ 
ময়ে সান্ত ভ্রাত কিং মন ভাই । শ্টটুভি কিং £ তোমাকে চাঁটুবচনে কহি। রভি জাচে 

কিং: অভি সর্বতোভাবে : জাচিঙ্কা করি ॥ ধৃত পদ কিংঃ পায়ে ধরিয়া বলী॥ 

সদ। দভ্তং হিত্ব! কিং £ সদাঁপর্ববণ দন্তং ত্যাগ কুর ॥ মতিত্ব বাকিংঃ অতি শান্তর ॥ 

কুরূ রতি কিং ঃ অপূর্ব্ব রতি কুরূ! কৃত্র স্থানে । গুরৌ কিংঃ গুরূতে £ গোষ্ঠে 

কিং ঃ বুন্দাবনে ॥ গোঁষ্টালয়েস্থ কিং £ গো জার আলয় ঃ তশস্ত জন ॥ স্অর্থ ব্রজবাসী- 

জনেযু ॥ স্থুজনে কিং £ বৈষ্ণবগণে ॥ ভূঙ্রগণে কিৎ : মাথুরস্ বিপ্রগণে ॥ হ্বমন্ত্রে 

কিং সত্যাহিত ॥ যুগলশ্য £ রাঁধারুষ্ণমন্ত্রে ॥ শ্রীনান্মী কি £ রাধাকষ্খনামে ॥ ত্রজন- 
বযুবদ্ন্ধং স্মরণে কিং £ বুন্দাঁবনে রাঁধারুষ্ণপাঁদাববুন্দ ম্মরণে ॥ ইতাদি স্থানে দক্তং হিত্ব। 

কুরূ ॥ রৃতিমপূর্ববা ইত্র্থে ঃ চট্রুভি যাঁচে ধৃতপদ £॥১॥ নম মন কিং ঃনম্থ ভো হেমন॥ 

ধর্শং ন কু £ অধর্্মং ন কুরূ ॥ শ্রতিগণ নিরুক্তং কিং £ বেদগণরুক্তং ॥ ধর্মাধন্ম ন কুন | 
কিল কিংঃ নিশ্চিতরূপেন কুরূ ॥ ব্রজে বাঁধাকুষ্ণ £ প্রচুর পরিচর্যা কিং £ বুন্দীবনে £ 

বাঁধারুষ্ণ প্রচুবরূপে সেবাঁং কুক ॥ মিহ তন্থু কিং £ সসীধকতন্গ ॥ নন্দীশ্বরপতি £ নন্দ 
তন্ত স্থৃত কিং কৃষ্ণ ॥ শচীশুনং কিং £ তেহে। শচীঙ্ুত হন্ ॥ গুরূবরং কিং £ বরং শ্রেষ্টং 

গুরূ ॥ মুকুন্দ প্রেষ্ঠত্বে কিং ঃ মুকুনদের প্রিয়ত্তম হন গুর্ধ ॥ পরময়শ্রং কিং £ পরং শ্রেষ্ট- 
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ভাবেন জং নিরস্তরং ॥ ন্মর কিং: স্মরণ কর ॥ অথ হে মন: শচীশৃনং নন্দীশ্বরপতি 
স্থৃতত্বে স্মর ॥ গুরুবরং : মুকুন্নপ্রেষ্ঠত্বে স্মর ॥২॥ শৃু মন কিং £ স্থুন হে মন্ ॥ ব্রজ্ভূৰি 
কিং ঃ বৃন্দাবনে ॥ প্রতিজন্ কি £ প্রতি জন্মে জন্মে ॥ সরাঁগং £ বাগ সহিতং ৷ যদিছেবা 

বাসং কি £ যদিস্যাঁৎ বাসং ইচ্ছেৎ॥ অথ বৃন্দাবনে প্রতি জন্মে জন্মে বাগসহিতে ঃ 

যদদী বাস করিতে ইচ্ছ| থাকে । আর যুবছন্ধং কিং বাঁধাুষ্জ । পরিচরিএ কিং £ 
পরিশ্চ্ধ্য! সেব। করিতে | মাঁরাদভি লসে কিং; আরাধন! অভিলাঁন থাকে ॥ তশ্চেত 

কিং ঃ তবে তুমী ॥ স্বরূপং কিং ঃ স্বরূপন্তয ॥ শ্রীরপং কিং ঃ শ্রীরূপস্য ॥ সগণ কিং ঃ সগণ 
সহিতং।১খ][২ক ইহ তস্তাগ্রজ কিং: শ্রীসনাতনম্ ॥ মপি কিং £ নিশ্চতং । ক্ষুটং কিং ঃ 
ইহাঁনদিগকে ক্ষত্তি কর॥ প্রেম্মানিত্য কিং ঃ প্রেমযুক্ত হইয়া । তদাত্মং কিংঃ 

তদগতচিত্ব হইয়া । স্মরণং কিং £ স্মরণ কর নমস্কার কর £॥৩| হে মনঃ॥ অসদার্ত। 

বেস্তা কিং ঃ অসদ্ধার্ত। দেহরতি ॥ মুলক! সর্বব| কথ।॥ স বেস্যাদূশং ॥ তং বিস্থাজ কিং ঃ 

ত্যাগ কর ॥ মতিসর্ধস্বহরণী কিংঃ সছোধরূপ যে ধন তাহা হরে ॥। অতএব 
অসদ্ধাত্ত। বিস্বজ ॥ মুক্তিকথা ত্র্যান্রীণ কিং £ পঞ্চবিধ মুক্তি ব্যাপ্রসদৃশং ॥ সর্বাত্মীগিনিনী 

কীং £ নন্দনন্দনভজনমাঁনসাদি অন্ুপীলনঅ। ॥ ত্ব। স্বরূপ : তস্ত গ্রাসনাৎ ॥ অতএব মুক্তি- 
কথা চ্ স্বধু॥ কিল কিং £ নিশ্চিতরূপে ॥ লক্ষ্মীপতিরতি কিং £ লক্ষ্মীপতি নাঁরায়নস্য ॥ 
রতি ॥ অপিত্যক্তা কিংঃ নিশ্চিতরূপে ত্যাগ কুবধ॥ মিতোব্যোমনয়নী কিং £ 

পরব্যোম বৈকুঠধামঃ ॥ সংস্থিতৌ বৃন্দাবনস্ত | প্রাপ্তি ন স্তাৎ ॥ অতএব ত্যক্তা লক্মীপতি- 
রতি ॥ ব্রজে রাঁধাকৃঞ্ণ স্মরতি কিং ॥ বৃন্দাবনে রাঁধারুষ্ণকে ম্মরণ কর ॥ মনিঘৌ কিং £ 

অপনপ্রিতর্ূপ জেমনি গ্রেমপেব।£ তাহা দিবেন ॥ অতএব বাধাঁকৃষণ ত্বং ভজ |8॥ 

রিহপ্রকামং £ কামাদি অসচ্চেষ্টা কিং £ ইহ কামনীদি £ অসচ্ছেষ্ঠীং। সে কামনাদি £ 

অসচ্চেষ্টা ; সে বাঁট £ আর সদৃশং। প্রকট পথপাঁতি কিং ঃ প্রকটরূপ যে পথঃ তাহা 
রুদ্ধ করিয়া 1ব্যতিকরৈঃ কিং সেই পঞ্থ ছাঁড়াইঞ্া অন্য পথে নিঞ। ॥ বিকট পাসানিভিঃ 

কিং ফুছিতরূপে জে সমূহ দড়ি ॥ গলেবদ্ধাহন্যেহ কিং: সে দড়ি দ্িঞ্া গলে বান্ধিঞা 
হনন কবিঞ1 £ তাঁড়ন করিঞা।। প্রন্দকষ্ট কিং । প্ররকষ্টরূপে কষ্ট দেয় ॥ মিতি কিং 

ইতি ॥ বকতিত কিং শ্রীকৃষ্ণ । বত্ম কিং পথ। ত্বপগণে কিং ঃ সেই পথের 

পথ্থি জে; বৈহল্বগণে ॥ ফুৎকাঁরান ত্বং কু কিং। তৃষি তাহানভাকে ক্কুংকার 

কর ॥ লকিং 2 সেই সাধুগণে ॥ ত্বং কিং £ তোমাকে । নতি কিংঃ রক্ষা! করোঁতি | 
সেই পৈ ২ক]) [২খ ফবৰগণে ॥ তোমাকে রক্ষা করিবেণ ॥ মনইভঃ কিং £ হে মন. 
সন £॥ ঘথ! কিং : রাজার প্রায় ॥৫॥ অরে চেত ॥ কিং ঃ অরে চিত্ত ঃ তোমাকে 
অনাধরে কহি ;॥ প্রকট কুটিলাঁটি প্রত্যত কিং: প্রকট কুটালাটা গ্ররুষ্করূপে 
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ত্যাগ কর॥ প্রকট কুটিলাটা কিংঃ প্রেষসেবাঁদি ব্যতিরেক অন্ত সেবাদি 

চেষ্টা ॥ সে ক্ষরদ্ুত্রং সদৃশং | ক্ষর কিং গাঁধা॥ ভরন্ুজে ক্ষরণ কিং 
সেই গাধার অতিপয় মুত্র ক্ষরণ হইছে ধাঁর। চলিছে ॥ স্বান্ব। কিং: সেই ধারায় 
সান করাঁঞ। ॥ আত্মান কিং £ আমাকে । অপি কিং £ নিশ্চিতরূপে ॥ মাঁং কিং £ 

আমাকে । কথ দহলীকিং। কেনেদাহন কর | সদ্দাত্বং কিং ঃ সর্বদা তোষী ॥ 

গাদ্বর্বা] গিরিধর কিং £ রাধারুষ্তখ। পদ্রপ্রেমবিলসৎ কি £ সেই পাদপন্মে। প্রেম- 

সেবা বিলসন্ কর। সেই সেবা স্থধাথুধৈ শদৃশং ॥ ন্বধান্বধৌ কিং £ অমুতসমুদ্রো ॥ 
নিতরাঁং কিং £ অতি ত্বরাঁং। স্সাত্বাং কিং ২ মান করাঞ| ॥ অপি কিং ঃ নিশ্চিতরূপে । 

মাঁঞ্চ হ্থখয় কিং ঃ আমাকে সুখ দেও ॥ স কিং আঁপনেহ স্থখ পাও ॥৬1 নঙ্গ মন কিং 

নসু ভো! হে মন্ ॥ প্রতিষ্ঠ। সা কিং : প্রতিষ্ঠারপে যে আসা। ধৃষ্টা স্বপচরাম]নি কিং £ 

সে প্রতিষ্ঠ। অসতি চণ্ডীলের রমনি সদৃশং । কথং মে হৃদি নটেৎ কিং কেনে আমার 
হ্ধে সেই চগ্ালিনিকে নাচাও ॥ সাধুপ্রেমাস্পূনতি কিং; সাধুপ্রেমা ম্পর্শাইঞা। 
এতৎ | সাধুপ্রেমার সঙ্গে স্থচি কিং। শুচিশুদ্ধতা হও ॥ সদাত্বং কিং ও দদালর্বাদ। 
তুমী ॥ প্রভু কিং। কৃষ্ণ । দয়িত কিং । রাধিক1। স্তামস্ত্রমতুলং কিং £ সম্ভগন অভুলং 3 
অথ বাঁধিকাঁজীউর অতুল সখীগণ সম্যকরূপ। সেবস্ব কিংঃ সে কর। খা 

কিং ঃ যেন প্রকারে ॥ তাঁং কিং ঃ সেই চগ্ডালিনীকে। ত্বরিত করিঞা। নিষ্বাস্য 

কিং ঃ নিকালিয়! নাও ॥ মিহত্ব' কিং : ইহাত্বং সেই স্থানেতে তুমী ॥ সকিং ঃ সেই সাধু- 
প্রেম | ধ্যসয়তি কিং ঃ বৈসাঁও ॥২খ] [৩ক যথ। কিং £ হে মন স্থন ॥ মে কিং £ মম 2॥ 

দুষ্টত্বং কিং £ দৃষ্টতা ॥ সঠশ্তাঁপি কিং : সঠতা নিশ্চিতরূপে ॥ দবয়তি কিং £ তাহাকে 
তোমী দলন কর | যথ। হে মন স্ুন £। অসৌ কিং ঃ অসৌ রাধারুফোৌ ॥ উজল প্রেমাম্ব 
কিং ঃ সেই উজল প্রেমাৃত £ ॥ অপি কিং নিশ্চিতরূপে | ক্রময়ামহাং ॥ দদাতি কিংঃ 

ক্প। করিঞ। আমাকে দেও ॥ যথ। হে মনস্থুনঃ॥ মাং কিং £ আমাকে কাক্কর্ধা 

রাধিকার প্রেয়সতি ! ভজনবিধয়ে কিং £ অভিপ্রেম ভজনের নিমিত্তে ॥ যথা গোষ্ঠে 
কিং। বুন্দাবলে। গিরিধর কক্কা কিং। গিরিধরের ঠাঞ্চি। কাঙ্ছা কব। মনত্বং 
কিং হে মন তুমী ॥ িহত্বং ভজ কিং £ ইহ ভজঃ.1৮। মদীশ কিং £ অমর্দশ1 | রাধিক] | 

ভাং নাথ কিং তাহাঁন্ নাথ নন্দনন্দনং কৃষ্ংং ॥ ত্তে ব্রজবিপিনচন্দ্র কিং ঃ তিহে। 

বুন্দাবনচন্দ হএন ৭ ত্রজবনেত্ঘরী কিং £ বৃন্বাবনেশ্বরী যে রাধিক্ায়াং | নাথত্তে কিং 'ঃ 
তিহো। আমার নাথ হয়েন ॥ ত্বেতু কিং £ তু পুন ত্বেবাধিকায়া ॥ তদভুল দখী কিং ঃ 
তশ্য অতুল সখী॥ ললীতাং কিংঃ ললিতাজিউকে। বিশাখাং কিং। বিশাখা- 
জীউকে । আলি কিং ঃ সখিগণকে । শিক্ষাবিতরণ কিং ঃ সিক্ষ্য1 দিতে গুরূ | স্বে কিং ঃ 
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তিহে। গুরু হয়েণ ॥ অথ সভাঁকে শিক্ষ্যা দিতে রাধিকাঁজীউ গুদ হয়েন। পিয় সর 
কিংঃ বাঁধাকুণ্তং। গিরীন্দ্রে। কিং £ গেবর্ধনৌ। তংপ্রেম কিং ঃ ততঃ প্ররুষ্টরূপে 
ইক্ষ গ্িহাপভাকে প্রকুষ্টরূপে দর্মন কর ॥ ললিতরতি দত্তে কিং £ মনহর রতি দিবেন । 

স্মর মন কিং । হে মন্ ঞ্িহাসভাকে স্মরন কর ॥৯| তাং কিং ঃ রাধিকায়াং। সৌন্দর্ধ্য- 
কিরনৈ £ কিং তার সৌন্দর্য্যছট। দেখিঞ1। বতিং গৌরীলীলে কিং ঃ রতি কামদেবন্য 
প্রৃতিঃ। গৌরী শিব ৩ক] [৩খ স্থ প্ররৃতিঃ ॥ লিলে কিং : ললন দেবস্ত শক্তি । 

অপি নিশ্চিতরূপে । তপতি কিং £ তাঁর! তাঁপিত আছেন। সৌভাগাবলটৈঃ কিং ঃ 
রাঁ্িকাজীউত্ন মৌভ।গোর সৌটষ্টবত্ত। দেখিয়। ॥ সচী লক্ষ্মী সত্যা কিং; শচী ইন্দস্থয 

প্রকৃতিং । লক্ষ্মী নাঁরায়ণন্ত 'প্রক্কৃতিং | সত্য। কৃষ্ণন্ত প্রতি ঃ পরিভবতি কিং ঃ ইহারা 
পরাঁতব পাইঞ্াছেণ। মুখ কিং ঃ রধিকজীউর মুখের সোঁভ| দেখিয়।। রসিকাবৈঃ 
চন্তরীবলী কিং £ জে চন্দাবলীর সৌত। দেখিয়। কৃষ্ণ বদ হয়েণ। এবভুত চন্দাবলী। 
নবীন ব্রঙসতী কিং £ নবীন ব্রক্নারীগণ। ক্ষিপত্যাবাহ। তাং কিং: স্বর! তক্ষপতি 

ক্ষোভ পাইয়াছেন। হরিদয়িত রাধ। ভঙ্গ মণ, কিং ঃ হে মন এবন্ত রাধিকা! হবি 

দয়িত তাখে ভঙ্গ ॥১০। বাধা গিরিভূততা কিং ঃ বাধা গিরিধর ॥ ব্রজে সাক্ষাৎ 

সেবালভন বিপয়ে কিং £ বুন্দাবনে সাক্ষাৎ প্রেমমেবা। লভ্যনিমিত্তে। শ্রীরূপেন সমং 
কিং £ শ্রীরূপগোঁপাঞ্ির সঙ্গ হইঞ|। তদগুন্যুসৌ কিং: শ্রীরূপের গুণযুক্ত হইঞা। 
বিবষ কিং ঃ আবেসযুক্ত হইঞা। তৎকিংরাধারুষ্চ। ইধ্য1 কিং: পৃঙ্গাসেব! £1 
আক্ষানাম লীল। ॥ ধ্যান কিং : স্মরণ দর্শশ ॥ শ্রবন কিং ঃ তংকথাশ্রবণ। নতি কিংঃ 

দ্ণ্ডবং প্রনতি । মিদং পঞ্চাম্ৃত কিং। ইদং পঞ্চাম্বত। নিত্যং ধয়তি কিং: প্রত্যয় 

পান কর॥ মনত্বং অন্ুদিনং। গোবর্ধন ভঙ্গ কিং £ হে মন্ ত্বং ঃ প্রত্যয় গোঁবর্ধন্কে 
ভজঃ।১১। মনঃপিক্ষাদ্বেকাদশ কিং £ মনঃ(সক্ষা। একাদশ। বর কিং ঃশ্রেষ্ঠং। মেতন 
কিং ঃ এতন্ মন্। সিক্ষ্যা একাদস শ্লোকং যেকিংঃ যেষন। সমধিগতঃ কিং 

সম্যকরূপে আবে ৩খ] [৪ক সযুক্ত হইঞ।। তুচ্চৈঃ গিরা। কিং: উচ্চবচনে। মধুরয়া 
গায় কিং মধুর করিঞা গান করেণ। ততিয় স্বার্থ কিং ঃ তাকে সর্ব অর্থ ক্ষুরিবে 
জনে। কিং £ গ্রে ছনে। শ্রীরূপাখুঠাভবন কিং রূপের অহথগ। হয়েণ ॥ সত্যম্ কিং 
আর শরূপের গনজুক্ত হয়েন। সং কিসেই জনকে ঃ। ইহ গোকুল্লবনে কিং ইহ 

বৃন্দাবনে £॥ রাধার অতুল ভঙ্গনরত্বং কিং রাধাকৃষ্জের অতুল ভঙ্জনরত্ব লভ্য হয় ॥ 
ইতি মননীক্ষা নংপুন্ন॥ ইতি সন ১১৭৯ সাল তাং--+১৭ ভাদ্র রোজ রবিবার-- 1 ৪ক] 
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৭৬ ধাজসামঙল 

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ 

পুথিসংখ্যা ১০৯৪; পত্র ৬৮ (৯-৭৬)$ খণ্ডিত; আকার ১৩৮১৯ ৪২%। 

[৯ক নম গনেসাঁয় নম ॥ অথ মনপার পুস্তক লিক্ষতে ॥ 
বন্দো পঞ্চ জন জেজার বাহন করজোড়ে মাগি বর 

হংস পদ্যাসনে গোর্ড়বাহনে ক্রপবে বনি মহেন্বর | 

সংঙ্খ চক্র গদাধারি নন্দের নন্দন হরি চতুভূজ বোঁনমাঁল। গলে 
দ্বণ্ড কুমণ্ডল করে বন্দিলাম বিরবরে শ্্রীস্টী স্থিতি হয় জার বলে। 

বন্দো শিব শশিচুড় স্থল শিকঙ্গ। ব্রসারূড় অস্তিমাল! বিভূতিভূসন 
মউর মুসক পিষ্টে সঙ্করের সম্মিকটে বন্দিলাঁম গোহ গজানন । 

বন্দিলাম দিননাথে অকনপারথি রথে অঙ্গ জার লোহিত চন্দন 
পঞ্চ দেবতার পায় ক্ষেমানন্দ রস গায় আসরেতে হও ফুপ্রাসান্া॥ 

॥ সিদ্ধুড়। বাগ ॥ 

প্রথমে বন্দিব দেব ধন্ধ নিরাঁঞ্ন ধকল খাট ধবল বন্দিব সিংহাঁসন। 

ধবল খাটেতে বন্দে ধন্গ নিবাঞ্জন জলাঁসনে জজ্ঞপতি লক্ষি নারাঁয়ন। 
হংসে ব্র্ম! বন্দিল৷ গোঁবড়ে গোবিন্দ ব্রসবেতে সসিচুড় এরাঁবতে ইন্দ্র । 
ত্রিতৃবোনের মাত। দেবি ভগবতি জদ্দে জঙ্ে তুয়। ৯ক] [নখ পায় রহুক ভকতি। 
গিরি হিমালয় বন্দে। উর্তরে ববতি ভানু ভাঙ্করে আমি করিলাম প্রনতি। 

আন্ড়ে বণ্ঠিনাঁথ বন্দে! জোড় করি হাত দক্ষিন জলধিকুলে বন্দো অগনাথ । 
যুভব্রা বলাই বন্দো জলধির কুলে জাঁর পুরি আমোদিত কৈল দনাঁফুলে । 
শ্রীরাম লক্ষন বন্দে! অজোদ্ধের প্রজা ভরথ সত্রস্রন বন্দে। দসরথ রাজ] । 
কৌসল্য। সমিত্রে বন্দে। সিতাঁর চরন কনকলক্কাপুরেতে বন্দিলাম দসাঁনন। 
অষ্টকুলাচল বন্দে। প্রভাতের ভাক্ক বিন্দীবোন সহিত বন্দিলাম বাধাকাঁছ। 
সোল সর্ভড গোগী বন্দে। প্রভু শ্তামরায় কদস্বে হেলান দ্রিয়ে মনধলি বাঁজায়। 

নদিয়ার চাঁদ বন্দো৷ সচির কুমার হরিনাম দিয়ে কৈল জীবের উর্ধার। 
বাউ বরন বন্দে! গৌব্য। খেত্রপাঁল গগন পবন বন্দো নন্দি মহাকাল । 
একমনে বন্দিলাম কলির কল্পতর হরিনীম দিয়ে হেলেন জগতের গুরূ। 
চন্দ্র যুষ্য বন্দিলাম আঁর তারাগন ডাখিনি জোগি[নী]র পায় পসিঙ্থ স্মরন | 
মকরবাঁহনে বন্দে গর্ধ। ভাঁগিরথি হিদে বন্দে! নখ] [১*ক কাঁলিকা জূভাক় স্বরেস্বতি। 

৫ | 
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রাত্রেতে বন্দিয়ে গাইব রাত্রি কপালিনি উনকোটী জোগিনি বন্দো সঙ্টী ঠাঁকুরানি। 
একে একে বন্দিলাম জতে৷ দেবগন হাঁসনহাঁটীতে বন্দো৷ কমলাচরন। 

হেলাপাঁড়াঁয় বন্দে। মাতা সতির বসতি সেযুয়াঁসিখিরে জননি জগতি। 
জয়জয়কারে বন্দো জয়বিসহরি পছ্যপাঁতে জঙ্ক তোমার পদ্য কুমাবি। 

মনে মনে নাম মায়ের মনসাকুমারি হরিয়ে হরের বিস নাম বিসহরি | 
সয়ল। পাতায়্য। নাঁম বলায় যুন্দরি উনকোটা নাঁগের মাতা জগতগৌউরি। 
রাগ সঞ্চ তাল মান কিছুই না জানি প্রধান সরূপে গিত গাইবে আপুনি । 

বন্দোন। বন্দিতে ভাই মন কর স্থির পাড়ুয়ায় বন্দিয়া গাইব সর্তপির । 
সায়ালারকুলি বন্দে। বাবুর মোকাম ঘোড়াসৈদ[পী]র বন্দ আর গুনধাম। 

সাত সর্ভ আউল্য! বন্দো মন্তকের পাঁগে গিতের ভাল মন্দ মাতা তুয়৷ পায় লাগে। 
মনসাদহের মনসা বন্দে! জোড় করি পানি নারিকেলভাঙ্গীয় বন্দো৷ বিসবিনদিনি । 

বন্দে! বন্দিতে মাঁত। হবে অন্পক্ষন বন্দোন। [১০খ ছাঁড়িয়। মাত। গিতে দেহো মন। 
রূচিল কেতকাদাস সেবিয়। ইশ্বরি বন্দন! হইল সাঁয় বল হরি হরি 

জাগরন লিক্ষতে ॥ 
টাঁদ সদাগর সপ্ত ডিঙ্গার ইশ্বর কালিদহে গেল! ডিঙ্গ বেল। দুই প্রহর ।".. 

১৩ক পৃষ্ঠায় কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম কৃত সম্পূর্ণ গঙ্গাবন্দনা৷ আছে। 

[৭২খ ॥ অষ্টম মঙ্গল] ॥ 

যুন ঝিয়ে বেহুল। নাঁচনি 
অষ্টম মঙ্গল! কয়্যা বেহছুল। লখাই লয়্যা যুরপুরে জাইব আপুনি । 

জবে নাই ছিল৷ মহি তার পুর্বকথ! কহি ভূত ভবিম্মাতি বর্তমান 
প্রলয় যুশাস্তা কালে প্রিথিবি ভুবিল জলে একমাত্র ছিল ভগবান। 
ুন্নেতে করিয়। স্থিতি মৌনরূপে মহামতি জলেতে ভাঁসিল কতকাল 
হস্ত পদ নাহি তার তম্থ তব সন্তাকার তিন চাঁরি দশ লৌকপাল। 
শিষ্টার কারন হরি মনে অনুমান করি তস্থ হৈতে বারাইল শক্তি 
তৃততৃজা নাঁরায়নি আগ্ঘণশপ্তি সতনি শ্রিষ্টী শ্রিজীয়। দিল যঞ্তি। 
আপনে আপন কায় শ্রিজনে অনাগ্যরায় নাঁভিপন্ভে হৈল্য প্রজাপতি 
নাভিপন্ে বসি বিধি: ভাবিল পরম নিধি দেখা নাই কাহার সংহতি । 
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মহাদেব পার্য তোলে পগ্যপত্রে বিধ্য টলে তাহ! গেল পাঁতাঁলসরনি 

পাতালে বাষুকি পায়্যা বিধাতার ৭২খ] [৭৩ক স্থানে লয়া। নিক্ষাইল ভূজঙ্গজননি । 

বাপে ঝিয়ে পরিচয় তবে বাপ ম্র্ত,ঞয় আমা লয়্যা গেলেন কৈলাসে 
সাতা সহিত হৈল দন্দ লোঁচন হইল! অর্ধ বাঁপ। খুল্য সিজবোনবাসে । 
কামধেছ সর্তঘুগে থাকিতেন ষুরলোকে পাঁলন করিত যুরপতি 
বিধি বিড়দ্বিল। তাঁয় কৈলাশে চরিতে জায় জথা সিবছুগাঁর বসতি। 

শ্রীবামতুলসি তথ। অতি যুকমল পাত কপিল! খাইল। অতিলোভে 

তুলসি ছেদন দেখি বাঁমদেব মনে দছুখি কপিলারে সপ দিলা কোপে । 
কামধেছু গোলকের সাপ হৈল্য মহেদের এই হেতু আল্য ভূমগুলে 
মনোরথ মহাঁকার কপিলাঁর কুমার হইল ইশ্বরের অন্থবলে । 
মনোরথ মহাঁকাঁয় কাননে হারায় মায় তিষ্টায় সৌসিল জলনিধি 

পুষ্ুূপি কপিলাঁয় সমুদ্র পুরন হয় তথা গেল! হরি হর বিধি । 

মন্দার করিয়া দণ্ড কুদ্দ হইল! ভাঁও অনন্ত বাষুকি হৈল্য ডোর 

দেব দৈত্য যুমিলনে মন্থনের দড়ি টানে মহাঁসব্দ লইলা সংক্ষের 
খিরোদ মথন সব উপজিল জত সব জেই জাঁহা ল্য সমর্পণ ৭৩ক] 

[৭৩খ এ তিন ভূবন জিনি রূপে লক্ষি ঠাকুরানি তাঁর যুত হেল্য নাবায়ন। 

চন্দ্র গেলা চক্্রলৌক ধনস্তরি হরে রোগ দেবতা করেন যুধাপান 

এরাবত পাবিজাত হয় লয় সচিনাথ বিস খাই ঢলিল! ইসাঁন। 

দেবি মনে মাহেম্বরি মহেসের বিস হরি অহিকুলে দিল! হলাহল 

মথনে সলিলনিধি মনসার পুজাবিধি টাঁদবেন্তা বাড়াব আনল। 
মহাঁমনি জরতকাঁর পতি হৈল্য মনসার তার পুত্র হৈল্য অস্তিক মনি 
অস্তিক মনির মাই বাঁফুকি তাহার ভাই বীমদেব সরসিজামিনি | 

রাখাল পুজীল বোনে ছুতমুখে ছুই জনে যুনে রাজ! হাঁসেন হুসন 
মজাইয়! হাঁসনপুরি অবতার বিসহরি পাঁলাইল! জতেক জবন। 

নিছনি জালুর মা পুজ। কৈল্য মনসা তাহ! দেখি চাঁদ অধিকাঁরি 

কোপে চাদ অধিকাঁরি মারিয়। হেতাঁল বাঁড়ি মনসার ভাঙ্গিলেক বাঁরি। 

বেউন্তাঁর বেস হয়্যা সাধুর সদনে গিয়া হরিয়া লইল মহাঁজ্ঞান 
তবে আসি তরাতরি জ্ঞান দিল ধনস্তরি পুচ সাগর হৈল্য স্যান। 
তাব পূর্বের কথা কই কমল করিয়া... ৭৩খ- [৭9ক ওবাঁরে বধিল! বিসহবরি 
তবে চাদ অধিকাঁরি নাই পুজে বিসহবি দেবিসনে বিসম্কাদ কবি ॥ 
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মনসার ব্রতকথ। শ্রীহরিবংশের গাথা! ই্তিহাস্ বলির তাহারে 
উসা অনিক্বদ্র গিয়া বেহুল! লখাই লয়্যা ব্রতকথা করিল প্রচার । 
দৈবনিবন্ধন ছিল ছুই জনে বিভ। হৈল্য বাসরে যুতিল লক্ষিন্্রর 
মনসাঁর মনস্তাপে লখাই খাইল সাপে বেহুল! ভাদিল দেশাস্তর। 

দেবতাঁসভায় গিয়া! খোল করতাঁল লক্ব্যা নাঁচে কন্া বেলা নানি 
দেবি হল! পরিতোষ ক্ষেখ্রিয়। কল ফোঁস লখিন্দর পাইলেক প্রানি। 

সাঁত ডিঙ্গা ডুবেছিল তাহে 'চোর্দ ডিশ্ন। হৈল্য আর জিল ছয়টা ভামুর 
এতোদিনে অধিকারি পুতে মনমাঁর বারি চাঁদবেনে তোমার স্বধুর | 
বিসহরি দেবি কয় কিব। দিব পরিচয় সবিমেস দেখাই নিজরুপে 

সকল দেবের পর পিতা মোর ম্মংরহর ব্রদ্ষাগড জাহার লোমন্কুপে ৷ 

আকাঁস পাতাঁল ভূমি হজন পালন আমি শক্তিরূপে সভাকা'র মাত 

মহেসের মাহেস্মরি মৌোর্নরপে যুকুমারি লক্ষিরূপ। নারায়নকথা । 

যুরপুরে আমি আছি হুইয় ৭৪ক) [৭৪খ ইন্দ্রের সচি মহিমাকারিনি মায়াধারি 
সর্ভ রজ ত্বম গুন বিধাতার বেদে যুন এক বিনে নাই ছুই নারি । 
উরিয়৷ হাঁসনহাটা সিমীর! মহাঁক্বন মাটী বহে জল প্রতক্ষ” উজান 
সগ্যে হৈতে প্রিথিবিতে মন্নস্তের পুজা লইতে নারিকেলডাঙ্গায় অধিষ্ঠান। 
সহজে উর্তরদেলে মনসবাকুমরি বৈসে কৌঙরপুরে আমার বিশ্রাম 
সর্পাঘীতে জত মরে তাহ? জীয়াবার তরে মহিম। বড় বাঁড়াইলাম । 

মনোহর স্থল কেজা যুরলোৌক করে পুজা ম্বনমই তাহে অধিষ্ঠান 

**বাসি নিলাম গঙ্গার নিকট গম তথা থাকি করি গঙ্গান্নান। 
মগ্ডলগৃমে অবতরি দেবি জয়বিসহরি যুর্ধতানে পুজে নাঁগ নবে 
সকল ভূবনমাঝে মনসাঁর পুজ। আছে আঁজী পুজা চাম্পাইনগরে । 

সক লোঁক জস ক্ির্ত সাঙ্গ হেল্য তোর ব্রত কল্যান করিল বিসহবি, 
অষ্টমঙ্গলা সায় কেতকাঁদ্বীসেতে গায় সর্বলোক বল হরি হবি ২॥ 

শেষাংশ, 
[*৬ক..প্রোবধ করিয়। স্বাতী জুয়কিসহর্ি বেহুলী লখাই লম্্যা চলে সগ্যপুৰি। 
এত বলি মনসা দোহার ধরে হাথে জয় দিয়ে জগতমাতা। চড়ে পুষ্পরথে ৭৬ক] 
[1৬খ সঞ্চেড ইন্্রদেব্গন কৈল্য থুষ্ধবিষ্টী, সর্যপথে জান মাতা দিয়া বুভদিদ্রী। 

দবেবতাসভায় দোহে করিল! গমন দেব সচিপতি দেখি হবিস ব্দন। 



গুগখিন্পরিচয় ৃ ১৯৭ 

দেবতাঁসভায় দোনায় মমগ্লন করিয়। সিব আগে খেল। দেবি [বিমানে চাঁপিয়ী।। 
রত্বসিংহাসনে দেবি হেলিলেন গা সখিগন দেই সেতচামরের ব1। 
ক্ষেমানন্দ বিরোচিল করিয়। প্রকাঁদ সাঙ্গ হৈল্য দ্বেবির পুরান ইত্বিহাষ ॥ 
গাঁয়নে বায়নে মাতা! মাগি এই বর জদ্ষে জন্ষে গাই জেন তোমার মন্ধল। 

বিরচিল কেতকাঁদাস সেৰি বিশহরি মঙ্গল হইল সাঁয় বল হরি হরি ॥ 
ইতি জাগরনপাঁল। সমাপ্ত ॥ বিরোচিতং কায়েন্ঠকুলে জাভা গ্রাযুত ক্ষেমীনন্দ দীায়ং ॥। জথাড্রিষ্টং 

তথ। লিখিতং লিক্ষোক দোস নান্তিকং ভিমন্তাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রযম ॥ জথাড্রিষ্টং ইত্যাতি॥ 

লিখিতং শ্রীরামনিধি পাল সাং নছিপুর পরগনে বলিগড়ি ॥ হাল সাং রামকৃষ্ণপুর ॥ পঠনাং প্রীকৃষ্মোহন 

ভাতি! সাং রামকৃষ্পুর। ইতি তাং ১৪ আসাড়__-সান ১২৬৯ সাল-_-অস্তিকন্য মনিমীত। ভগ্মি 

বাধুকিস্থৃতা জরৎকা'র মুনিপত্তি মনসাঁদেবি নমস্ততে ॥ মনসাঁদেবি নম নম নম ॥ ৭৬থ) 

৭৭ মনসানঙগল 

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ 

পু'থিসংখ্য। ১১৯৬ পত্র ২; থণ্ডিত+; আকার ১৩২%% &%। 

[১ক শ্রীশ্রছ্গা নম গনেসায় নম ॥ 

বন্দন। | 

প্রথম যুগলপুঠে বন্ধিব গনেষঘটে গনপতি দেবের প্রধাঁন 

সকল দেবত। থাকি পুজি আগে গনপতি মুসকবাহনে গজাননে। ৷ 

দেবের জোগপাটা কপালে ভস্বের ফোটা মুরীষ]কবাহনে জো... 

গাএনে মহিম! গাঁয় উর প্রভূ গনরাঁয় গহিবর গম্ভির গুনবরে 
একদম্প বিনে কাঁয় উর প্রভু গনরাঁয় গানে সঙরন তবে। করে", 

দেবের বাম য়ঙ্গে জোগপাটা কপালে জজ্ঞের ফেণটা মুসিকবাঁহনে জোঁগধারি 
তুমি দেব ধন্ষাধন্ধ পরিধান দিপ্ন চন্ধ তর্ত কেহ বলিতে না৷ পাবি। 
সগ্রণ পাতালভূমি ছাঁপর আঁকার তুমি গনপতি দেবের প্রধান 
একদস্ত গজাঁননে ক্রন্মরুপ সোনাতন অখিনঞ্” জোন দআঁবান। 

জপিয়। পরম নিধি ধ্যয়্যবে না পাঁও বিধি আদি য়স্ত তি দিবরাঁজে 
মহিমেতে মুক্ত হএ রাতুল চরম পাঁঞ সকব দেবত! আগে পুজে। 
গনপতি বিগ্ন কর দুর 

তুমি সংসারের সাঁর তোমা বিনে কেবা আঁর বিস্ঠারিতে কে আছে: ঠাকুর । 

আঁগম পুরান চাই তত্বে কেহ নাহি পাই বচোনাঁয়. বচমাবচন সন্ধান 



১৯৮ ও পুঁথি-পরিচয় 

গনেসচরন আসে রচিল কেতোকাদীসে আঁসরেতে হও আদিষ্টীন ॥ ১ক] 

[১খ এই সারদার বন্দন। 

করিএ প্রনতি স্থতি বন্দো মাতা সরম্ব্তি বিধেতাঁর মুখে বেদবানি 
নারায়ন দেব সঙ্গে তোমারে বন্দীব রঙ্গে সেতপছ্যসনে ঠাকুরানি । 

মা পরিধান সেতো! বস্ত্র খু্গি পুথি মুসিপত্র সেতবিস্তা হাতে যুনয়নি 

পিছে পাটের স্ঞোপোন ললে শ্রবনে কুগ্ডল দোলে ফঙ্ছ্যন তিমির বিনাসিনি। 

বিস্ত বাঘা সগ্চসরা বট নারায়মদাঁরা মু্ধ মন্দিরে বাকদেবি গ 
ব্যস বাঁল্সিক মুনি তব তর্ত কিছু জানি তোমারে স্যবিএ কল কবি গ। 
দেবাষুর নাগ নর ম্বগ পক্ষ্য জলচর সর্ববঘটে বেস্ব সরস্বতি 
তোঁমা বিনে বাকব্যায় কাহার সকতি হয় বোঁলোঁবোল। তোমার আক্রিতি। 

সাস্ত্রো৷ সঙ্গিতধার গলে গজমতি হার অভরন মনিময় কত 

ববি সসি পুরছত সে হয় তোমার ছৃত আর চরাঁচর দেব জতো। 
নারায়ন সংঙ্গে জথা আছ গ ভারতি মাতা তেজ দেবি বৈকঠনগর 
য়বল। তনয় ডাকে পদছাঁয়া দেহ মোকে  বৈশ্ব মোর কণ্ঠের উপর । 

মাং ম্বদংঙগ মন্দিরে ধ্বনি মিসাইয়। বাকবাঁনি কণ্ে বসি বলাঁও যুবচন 
বাগ সঞ্চ তাল মান কিছু মোর নাহি জ্ঞন তব পদে লহি্থ স্বঙরন। 
স্বড়রিতু বসভাগ বন্দিলীম ছয় বাগ প্রিয় জার ছস্তিস রাগিনী] 
নাঁম তোমার মধুমতি উর মাত সরন্বতি ক্ষেমানন্দ বিরচিত বানি ॥ ১খ] 

[২ক এই মনসাঁর বন্ধন! 
নম মনসয় নম নম । 
উর গ মনসা মাতা ভ্রিজগৎতের ধাত্রি ধাতা জোঁগ জার্ন জোগের নন্দিনি 

উপ্ততি পাতালাপুরি বিশ্বমীত1 বিসহরি সৈলফুত ত্রিষুলধারিনি । 
সর্ধঘটে আছ তুমি ক্ষেতি ক্ষেত্র সব ভূমি য়চল বাঁষুকি তরু লতা 
যনস। মনের মার্জে সকাল] দেবতা পুজে মনসা জানেন মনের কথ।। 

বিধি য়গচর গুন বট তুমি নিদারুন সদয় হিদয় পরাঁৎপর 

জগতি জোগেন্দ্যুতা তুমি জগতের মাঁতা1] এ তিন ভূবনে হবি হর। 

কেয়ুর কঙ্কন হার য়ভরন জতে। কলার বিলক্ষণ বিরাজিত অহি 

স্বগ্রমঞ্চ পাঁতাঁলে আঁগম পুবানে বলে জগতে জগতি ক্রপামহি। 
তুজাগআসনে বসি মুখে ম্বদম্বদ হাঁসি আনন্দে আমদ যবিরত 

এক মনে এক.ভাবে জেবা তব পদ্ম সেবে ফল তার মনের য়নমতো। 



পু'থি-পরিচয় ১৯৯ 

সহিবে সকল ভার তোম বিশ্ত। কেব। আর অবধি অসেশ মাআ। জান 
শ্রজন পালন হ।র ছলিলেন ব্রিপুরারি জনমিলে পাতালভূবনে। । 
সহিবে সকল ভার সোনাতনি সভাকার মাঁআঁরূপে বলে! ঘটে ঘটে 

নাএক কামোনা করি আরপিলে। বিসহরি গাঁএনেজুগল করপুটে । 
বিসেসে। না জানি তন্ত্র মুঞ্ মুড়মতি মন্ত্র তুমি মোর মন্ত্র দিলে কানে 
সেই মন্ত্র মহাঁবলে পুর্ববে আবাঁধনফ'লে কবিতা নিস্বরে তে কাঁরোনে। 

ছাঁড়ো৷ গো আপন স্থান মোরে কর পরিত্রান পুধানসরূপে দেঅ গিত 

মনেতে মনস! সেবি ক্ষেমানন্দ গাঅ কবি নাঁএকের কর মনপৃি ॥ 

মনসাবন্দন। সাঁঅ ২ক] 

৭৮ গাহানভারত ব্রেত শান্তি) 
বসু কৃষ্ণানন্ৰ 

পু খিসংখ্য। ১১৮২ + পত্র ৮; খণ্ডিত; আকার ১৩২? &৮। 

ভনিতা, 
১ মহাঁভারথের কথ। অমৃতলহরি ষুনিলে অধর্মখণ্ডে হেলে ভবতরি । 

মন্তকে বন্দিয়! চন্দ্রচুড়পদদ্ন্ধ পয়ার প্রবন্ধে কহে বধু কৃষ্ণানন্দ ॥ ৩১ক] 
২ মত্তকে বন্দিয়। চন্দ্রচুড়াঁপদঘ্বন্ধ পয়ার প্রবন্ধে কহে বষু রুষ্ণানন্দ | ৩৩] 

৭১ মহাভারত (শাস্তি পর্ব) 
বস্থ কৃষ্ণানন্দ 

পুথিসংখ্য। ১২৩৩ পত্র ২ (৪, ৫); খণ্ডিত * আঁকার ১২২১৮ ৩হ%। 

[ মহাভারথের ] কথা অমৃতলহরি স্থনিলে অধর খণ্ডে হেলে ভবতবি। 
সাস্তিপর্বব ভারথের অপুর্ব কথন একচিত্তে একমনে [শুনে পুণ্যবান]।"** 
মস্তকে বন্দিঞা চন্দ্রুড়পদদ্বন্দ পয়ার প্রবন্ধে কহে বন্ধু কৃষ্ণানন্দ ॥ ৫ক] 

৮০ অহান্ভারত (ব্রত শাস্তি) 

বস্থ কষ্চানন্দ 

পু'ধিসংখ্য1 ১৩৫৯; পত্র ২৮$ খণ্ডিত, আকার ১৩২৮১ ৫৮ 

[১৩খ*'অতঃপ্পর কহ যুনি দ্বিজের কাহিনি কিরুপে জমের মার্য দেখে ছিজমুনি | 

ভিন্বে৷ বলে জমপুরি গেলা তপোঁধন দেখিয়া জমের মার্গ্য শ্ববিস্বয় মোন । 

বিচক্ষন ধনর্ধজ জমের কিংক্কর পূর্বদ্যারে আগে লৈয়। গেলা দ্বিজবর। 



২৩৪ . গু'থি-পরিটয় 

জতেক দেখিল তথা না হয় ধন্নন পশ্চিম ছুগ্নীরে লৈঞা৷ গেল তপধোন। 

পুন্যবান লোক তথ [অনেক দধেখিল] উর্র ছুয়ারে তবে দ্বিজে লৈয়। গেল। 
জমের বিচিত্র সঙ! করি দরসন জতেক যাছিল তথ। ন1 হয় বন্গন। 

দক্ষিন দুয়ারে তবে লৈয়। দ্বিজবর দেখিল তথায় ছ্বিজ মোহা ভয়ঙ্কর । 

কার সক্তি জমমার্গ্য করিতে বন্নন সংক্ষেপে কহিল কিছু যুমহ রাঁজন। 

ক্রেমে ক্রেমে জ্কিমিয়! দেখয়ে দ্বিজধর দেখিয়া জমের মার্গ্য বিস্ময় অন্তর । 

কোনখানে অস্ত্রার্ঘাত করে ছুতগনে প্রহারে জর্জব পাপী করয়ে ক্রন্দনে। 

কোনখানে ছতগন ভয়ঙ্করকায় জতেক আছয়ে পাপী লিখনে ন। জায়। 
পাঁস হাথে পায়ে বান্ধি হানে কোন জানে গ্রহাঁরে পিড়িল তনু করয়ে ক্রুনদনে। 

নাকচ্ছেদি পাস দিয়। যানে কোন জনে লোহা পাসে বাদ্ধিয়। মারয়ে কোন জন । 

এইরুপে সত সঙ্খ অসঙ্খ জাতনা ১৩খ] [১৪ক ভূঞ্জায়েন ধন্ধরাজ না হয় বন্নন।। 

দেখিয়। বিস্ময় মৌন হৈলা তপধোঁন মোন কৈল জমেরে করিব দরসন। 

হেনকালে ডুমিনির সে দরসনে দেখিয়। ডূমিনি তবে ধরিল ত্রাঙ্মনে । 
কিসিনি তাহার নাম জন্মণন্তরে ছিল জমের কিস্কর য়াসি মরিয়৷ হইল। 
দন গণ্ড। কৌড়ি বিক্রি কুল একখানি হাটে তাঁর ঠাঞ্ি নিঞ্েছিল দ্িজমনি | 
পাঁচ গণ্ড। দিয়। কুল। লইয়া য়াইল বাকি পাঁচ গণ্ড। কৌড়ি যুধিতে নারিল। 

ছুই একবার মেই গেল হিজস্থানে ধারিয়া না দিল হবিজ পাসরিল মোনে। 
দৈবজোগে দেখ! তার ডুমনি পাইল ধাইয়! সর্ভবে গিয়! বসনে ধবিল। 
ক্রোধেতে ব্রাহ্মনে চাহি বলয়ে বচন সেই ভত্রসিল তুমি পাপীষ্ট ছুর্জন । 

পচ গণ্ড। কৌড়ি মোর ধাঁরিয়া ন! দিলে তাহার উচিত ফল হাতে হাতে পাইল্যে । 

ভাঁল চাহ জাহ ছ্বিজ কৌড়ি মোর দিয়া নহে বা তোমার আত্মা লইব হরিয়া। 
দ্বিজ বলে হেথা য়ামি কৌড়ি কোথ! পাক ছেড়ে দেহো। কৌড়ি ঘরে হতে আনি দিব। 
হাঁসিয়। ডুমিনি বলে নাহিক এড়ান কৌড়ি দেহো৷ নহে তোর বধিব পরান । 
এতেক যুনিঞ। দ্বিজ হইল। ফাঁফর ক্রোধে ধন্র্ধজ তারে করিল উত্তর । 

সেইকাঁলে দ্বিজবর কহিহ্ন তোমারে জে কালে আসিতে তুমি ইচ্ছিলে হেথারে।১৪ক] 
[১৪খ পাঁচ গণ্ড ধার জদি ধারহ কাহার তবে ত প্রমাদ দ্বিজ হইব তোমার । 

অপ্গিকাঁর করি তুমি বলিলে আপনে জঁতো ধার আছে তাহা করিব সোঁধনে। 
ত্রাহ্মন জগতগুরু জগতে বাখানে এন তোমার আছে জানিব কেমনে । 

তবে ধঙ্চর্ধজ ছুত ভাবে মোৌনে মোনে ভুমিনির মুখ চাহি রচয়ে বচনে । 
না,করিহ বধ তুমি ছাঁড়হ ব্রাঙ্মনে দ্বিজবধ মোহাপাঁপ সর্বসাস্ত্রে তনে। 
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ভুতের বচনে হানি বলয়ে ডুমিনি তবে সে ছাড়িয়। য্ামি দিবে দ্বিজমনি । 
কুলার প্রমান চম্ম বক্ষের কাটা খুরে এইক্ষনে দ্বিজবর দেহে! তো৷ আমারে । 

নহে ত আপন অঙ্গ দেহে। মোরে দান এইক্ষানে দেহে! মোরে কুলার প্রমান । 

নহে বা! দ্বিজের ধার ধারে কোন জোন এই জমমার্গ্যে আস্তে থাকে জেই জোন । 
মোর স্থানে ধরি তুলি আনহ তাহাঁরে কাঁটীয়। বুকের চন্দ দিবেক আমারে । 
এত বলি দ্বিজবর চলিল। সর্তরে আপনার ধনগ্প্ত না দেখিল কারে। 

চিন্তায় ফাকুল দ্বিজ ভাবয়ে অন্তরে '"* 

দেবমন্ত্ে দির্ববজ্ঞান করিয়া ধেয়ান ইথে পবিত্রতা বিষ্ণু বিনে নহে যান । 
এতেক ভাবিয়। বিপ্র করি জোড়করে বিধিমতে নাঁন। স্ততি করিল! বিষ্ুরে । 
জয় জয় জগন্নাথ পতিতপাঁবন জয় জয় জগদিস ভুবনতাঁরন। 

জয় জয় আদি দির্র্ব1১৫ক মৎস য়বতার এক য়ংসে চারি রুপ দেব নৈরাকার। 
ক্ষেত্রিকুলাস্তক নম নম জছুপতি সর্ধত্রে ব্যাপকরুপ সর্ধঘটে স্থিতি । 

দুষ্টে ধবংস সিষ্টে পালে! ভক্তকুলগতি জয়রামকৃষ্চরুপ জয় জগৎপতি । 

বাহুযুগে ক্ষেত্রি উরুদেসে টৈশ্ত জাঁতি মুখ হৈতে তোমার ব্রাহ্ধন জে উৎ্পতি। 

তোমার স্থাপীত জত চরাচরগন না জানিঞ কৈন্ু প্রভু হেথাঁয় গমন । 

এ মোহাপ্রমাঁদে প্রভু করহ তারন প্রান জায় ওহে প্রভূ লইনু শ্বরন। 

এইরুপে স্ততি কৈল করি জোরহাঁথ বৈকণ্টে অস্থির তথ। গোঁলকের নাথ । 

ভক্তের অধিন প্রভু দেব নারায়ন প্রত্যক্ষে হইয়। ছ্িজে দিল দরসন | 
সংঙ্খ চক্র গদ। পদ্য কিবিটী ভূসন পীতবাঁস পরিধান শ্রীবংসলাগ্চন । 

কনক কুগুল কর্নেবুরয্য দিপ্ত করে কেযুর কঙ্কন আদি নান। অলঙ্কারে। 
ত্রিভঙ্গ ললিত রুপ দেব সোনাঁতন দেখি ভদ্রসিল হৈল সবিশ্বয় মোন । 

আনন্দয়ক্রতে সব ভাসে কলেবর দগুবত প্রনমি পড়িল পদতল । 
করে ধরি বিপ্রেরে তুলিলা নারায়ন আলিঙ্গন দিয়। হাসি বলয়ে বচন। 
ত্রান্ষনে যামাতে কিছু নাহি ভেদ লেস তে কারনে নাম য়ামি ধরি খ্িলিকেস। 

ভক্তের রধিন ফামি ভকতকারন ভক্তের মানস পন্য করি য়নক্ষন। ১৫ক] 
[১৫খ বর মাগ দিজবর জেই পৃয়োজন এত ষুনি প্রনমিঞা বলয়ে বচন। 

বরেতে আমার কিছু নাহি পৃয়োজন বর দিয়া ভাগ তুমি যভকাত] জন। 
জদ্দি বর দিবে তবে দেহো। ত আমারে জন্মেঁজন্মেভক্তি জেন রহে ত তোমারে । 

কিট পক্ষ পতঙগাঁদি যরজনিজনম ইথিমর্ধে জেন কিছু না থাকে সংক্রম। 

কণ্মপাঁসে জথা তথ। হয় য়বতাঁর অচল! তোমাতে ভক্তি থকয়ে যামার । 

৬ 
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আর য়েক বর মোরে দেহে। নারায়ন এই ধনুর্ধজ ছুতে করহ তারন। 

কিসিনি ডুমনি দেব বড়ই পাপীনি তার ঠাঞ্জি রক্ষে মোরে কর চক্রপানি। 
এতো যুনি হাঁসি প্রভু কহিল উত্তর ভক্তের অধিন দ্বিজ মোর কলেবর ৷ 

ভক্ত জাহা মাগে তাহা নারি খগ্ডাবারে আপনার অঙ্গ কাটী দ্বিব ত তাহারে । 

তবে রক্ষা পাব দ্বিজ তোমার পরানি এত বলি ছিজরুপ হৈল। চক্রপানি । 
ভদ্রসিল জেন রূপ সে রুপ ধরিল ধনদ্ধজ ছুতে চাহি বলিতে লাগিল। 

জাহে! সিত্র ছিজে লৈয়ে থোহ সেই স্থানে ডুমনিরে বোধ আমি করিব এখানে । 
এত যুনি ধন্ুদ্ধজ চলিল। সর্ভরে সিদ্র গতি বাখিআ য়াইল নিজঘরে । 
ধন্ুর্ধজ সহ বর দিলা নারায়ন ডুমনির স্থানে সিন্রবকরিল৷ গমন । 

কিসিনিরে চাহি কহে [১৬ক করিয়া রোদন খিন গুপ্ত আমার নাহিক একজোন । 

দৈবের নির্ব্যন্ধ কেবা খগ্ডিবারে পারে আপনার অঙ্গ কাটা দিব তো তোমারে । 

এত বলি বক্ষের চণ্ম কাঁটাল সর্ভর দ্রেখিয়া কিসিনি হৈল৷ বিশ্বয় অন্তর । 
করজোঁড় করি স্ভতি অনেক কবিল হেনকাঁলে সৈন্য হৈতে দির্বরথ ফাইল । 

দ্বোহাঁকাঁরে রথে তুলি লইল তখন ক্রাক্ষনপ্রসাদে হৈল বৈকণ্টে গমন। 
এথা৷ তিন দ্দিন বহিভূত ভদ্রসিল নিদ্রভঙ্গ হেয়! ঘুচায় ছুয়ারের খিল। 

হাঁথেতে ভ্রিঙ্গার লৈয়ে সৌচেতে চলিল হেনকালে অস্বদের বৃক্ষে দৃষ্টী হৈল। 
কুলার সমান ছাল ছেদিত দেখিয়া নাঁকে হাঁথ দিয়। থাকে বিশ্বয় হইয়া । 

জানিল অস্বদবিক্ষকূপ নারায়ন সিম্রণগতি পক্ষে তাহ! করিল পুরন । 

মহাঁভারথের কথা য়ম্ৃতলহরি ফুঁনিলে অধরঙ্গ খণ্ডে হেলে ভবতবি । 

সাস্তিপর্বব ভাঁরথের অপুর্ব কথন একচিত্র য়েকমোনে যুনে জেই জোন । 
পুত্রাথি লভয়ে পুত্র ধন ধনথির ধন নাঁহিক সংসয় ইথে ব্যাসের বচন । 
মন্তকে বন্দিয়৷ চন্দ্রচুড়পদঘন্ধ পাচালি প্রবন্ধে কহে বধু কষ্ণানন্দ ॥ 

[৩০ক." এই ত রমনি বড় ফ্াছিল পাপীনি কলিঙ্গ। বেউন্তা নাম বড় ছুচারিনি। 

অজ্ঞানেতে পৃন্য এক করিল সাধন যুকপক্ষ এক এক যেই করিল পালন। 

যুকমুখে হবিনাঁম করিল শ্রবন অসংক্ষ পূরুসে এই করাল্য রমন। 

সেস যুমালিনি গন্ধর্বব ভয়ঙ্কর তাঁর সহ রমন করয়ে নিরস্তর | ৩০ক] 
[৩*খ এক দ্দিন বেসহেতু পুষ্প তুলিবাঁরে একেম্বর গেল। সেই কাননে ভিতরে । 
স্বগয়া৷ কারনে এক কলিক দুরাচার রথে চড়ি গিয়াছিল বোনের মাঁঝাঁর। 
বেউন্তার রূপে মগ্ন হৈলা! দুষ্টমতি হরিয়! রথেতে লয়ে তুলে সিত্রগতি। 
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সির্ঘরথ চাঁলাইয়া দেই ছুরাচার গন্ধর্ব আসিয়া তথ। মিলিল তৎকাল। 

ক্রোধেতে কোলিক সহ হৈল মোহা৷ রন দোহাকারে দোহে বান বিদ্ধ প্রানপোন । 
দ্বোহে মোহাঁবলবাঁন কেহো নহে উন ক্রোধেতে গন্ধবর্ব বান এড়িল দিগুন। 

বাউ যন্ত্র গন্ধর্ব [মারিল ক্রোধভরে] ফাফর কলিক নিবাঁরিতে নাঁঞী পারে । 

মোহাঁবাউবেগে রথ উড়ান সত্তরে প্ীয়াগের জলে পেলাইল দ্বোহাকারে। 
পীআগে ডুবিয়। মৈল এই ছুই জন জন্মজন্মাস্তর পাঁপে হইল মোচন । 
বৈকণ্টেরে লয়ে জাই এই ছুই জোনে [এত ষুনি হৈল! দেবি] স্ববিশ্বয় মৌনে। 

দ্াসিগন জে বলিল হইল নিশ্চয় জানিল এ পতি সেই ব্যাঁধের তনয়। 
প্রীয়াগে কামনা করি ডুবিয়া মবিল অতিসয় রুপ এই সেই পৃন্যে হৈল। 

দুই পতি হইল মোর দৈবনিবন্ধনে প্রীয়াগের মহিম। কিছু না জায়] কথনে। 

এইরুপে মোনে মোনে করিল চিন্তন ৩০খ] 

[৫১ক মহাঁভারথের কথ। অমৃতলহরি যুনিলে অধর“ খণ্ডে হেলে ভবতরি । 

সাস্তিপর্ব ভারথের অপুর্ব কথন বধু কৃষ্ণানন্দ কহে সেবি ত্রিলোচন ॥ 

একা দসি ব্রতকথ। সর্ধবব্রতসার. 

৮১ মহাভারত €শান্তিপর্ব) 

বস্থ কৃষ্ণানন্দ 

পু'খিসংখ্য ১৩৯৯; পত্র ১৫, খণ্ডিত; আকার ১৪৮১৫ ৫%। 

[৩৩থ সাস্তীপর্ব্ব ভারথের অপুবৰব কথণ একচিত্রে একমণে সুনে জেই জণ। 

সর্ব দুখে তরে সেই নাহিক সংসয় পাচালি প্রবন্দে বস্থ কৃষণানন্দ কয় ॥ 

[৪০ক সর্বকীমফল নহে নাহীক শংসয় সিবচতুর্দশীব্রত মহাঁফলদয়। 
সাস্তীপর্ব্ব তারথের অপূর্ব কথণ বধু কষ্ণানন্দ কয় পাচালি রচণ॥ 

[৪২খ সেই ইতে দেসে ব্রত হৈল নিবারণ অনস্তব্রতের কথা কহিল রাঁজণ। 
চন্্রচুড়পদদুন্দ করিয়া! ধেয়াণ বন কষ্ণানন্দ কহে পাচালিবাখাণ ॥ 

[৪৫খ চন্দকেতু উপাক্ষণ জেই জন সনে সর্ব দুখে তরে সেই ব্যাসের বচণে। 

মন্তকে বন্দিয়৷ [চন্দ্র/চুড়পদছুত্ধ পাচালি প্রবণ্দে কহে বসু কুষ্ণানন্দ ॥ 
[৪৭ক মহাঁভারথের কথ। অমৃতলহবি স্থনিলে আধন্ধ খণ্ডে হেলে ভবতরি । 

'পাস্তীপর্র্ব ভাঁরথের অপূর্ব কথণ বন কৃষ্ণীনন্দ কহে সিব ভ্রিলোচণ 
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৮২ মহাভারত €*শান্তিপর্ব) 

বু কৃষণান্দ 
পুথিসংখ্যা ১৪০০ $ পত্র ৭; খণ্ডিত; আকার ১৩২” ৫%। 

[৪৩ক শ্রতমাত্র কহি য়ামি রচিয়! পয়ার একমনে যুনে জেন সকল সংসার । 
মন্তকে বন্দিয়৷ চন্দ্রচুড়পদদ্বন্দ পাঁচালি প্রবন্ধে কহে বধু কৃষ্ণানন্দ ॥ 

[৪৬খ .*দির্ব্বমুতি দিববঙ্ঞগন দিল নারায়ন বৈন্মপত্তি বৈন্ম যার ব্যাঁধের নন্দন | 
তিন জনে নাঁন। স্তৃতি কৈল নারায়নে কার সক্তি তব মাঁয়। করিতে বন্ননে। 
করজোড়ে যুমৃতি বলেন নারায়নে মায়! করি ভাগ প্রভূ নিজ ভক্তজনে । 
মায়ার নিদান তুমি জানিব কেমনে কি মায়ার আছন্ন মোরে করিলে য়াপনে। 
এক স্বামি ছুই রূপ কিসের কাঁরন আঁজ্ঞ1 কর মহাঁপ্রভূ না হগ্ড এমন ৷ ৪৬খ] 

[৪৭ক কপ! করি চরনে পড়িয়ে জগৎ্পতি আজ্ঞা কর য়ামি জেন পাই নিজ পতি । 

এত ষুনি হাসিয়া বলেন নারায়ন দেবের নির্ন্ধ দেবি না হয় খণ্ডন । 

ছুই স্বামি তব দেবি য়দষ্ট লিখিত আমার সকতি ইহা ন৷ হয় খপ্ডিত। 
এত যুনি পুনরূপি করেন নিবেদন জদ্দি প্রভূ আজ্ঞা! মোরে হইল এমন । 

লোকাঁচারে ভয় মোরে হয় চক্রপানি বলিবেক ছুচারিনি বেউন্তা। পাঁপিনি। 

কৃপা জদি কৈলে প্রভূ ফ্লামা তিন জনে এস্বরির লহ তবে বৈকুঞ্ঠ ভূবনে । 
ভকতবচ্ছল প্রভূ এড়াতে নারিল বৈইকুষ্ট হইতে রথ ততক্ষনে যাইল। 

এক রথে য়ারহোঁন হইল চাঁরি জনে যন্ন্য ভর করি রথ চলে ততক্ষনে । 

হেনকালে ছুই ছত হরির কিংঙ্কর চারি চতুভূজ রূপ স্তামকলেবর । 
সঙ্খ চক্র গদ। পদ্ম সাবেঙ্গাদি ধন্ছ নানা য়লঙ্কারে দোহে বিভূসিত তনু । 

মোহনমুকূতি রূপ রাজিবলৌচন বিচিত্র বিমানে ফ়াঁরহন ছুই জন। 

সেই রথে যার ছুই স্ত্ি পুরূপ জন চারি জন এক রথে হাঁসিতবদন। 

দেখিয়। যুমৃতি হইল সবিস্ময় মনে করজোড়ে নিবেদন কৈল জনার্দনে । 
কহ দেব কিবা হয় এই ছুই জন ৪৭ক] [৪৭ তোমার সদৃস রূপ দেখি যুলক্ষন। 
যার ছুই জন। তাঁর দেখি বাম পাঁসে স্ত্রী পুরুস একাসনে কৌতুক বিসেসে। 
গোবিন্দ বলিল পুছ উহা! সভাকারে য়াপনার পরিচয় কহিব তোমারে । 
এত ধুনি করজোড়ে পুছিল তখন কহ দেখি তুমি ছোই! হও কোন জন। 
যার দুই শ্রী পুন্ধন মৌহনমুরতি বিবরিয়া রামারে কহিবে মহামতি । 
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এত ফুনি হাঁসিয়। বলয়ে ছুই জন হরির কিস্কর মৌরা বলিয়ে বচন। 

যার ছুই জন জেব। পুছিলা! যামারে এই দুহাঁর কথা যুন কহিব তোমারে। 
এই ত পুরূস নাম কলিক য়াছিল ক্ষেত্রিকুলে জন্ম বড় ছুবাচাঁর ছিল। 

পরদার পরদ্রোহি আছিল পাঁপিষ্ট পরত্র্ধর লুধএ ইছিল মহাছুষ্ট। 

এই ত রমনি মহ। য়াছিল পাঁপিনি কলিঙ্গের বেউশ্ঠ| নাম বড় দুচারিনি । 

সভেমীত্র এই পুন্ত করিল সাঁদন যুকপক্ষ এক য়ানি করিল পালন। 

যুকমুখে হরিনাঁম করিত শ্রবন য়সঙ্ পুরূসে এই করাত্য রমন । 

মদ্র্যাপাঁনে রমনেতে জত পাঁপ হৈত হরিনাম শ্রবনেতে সকল ধ্বংস পাইত। 

সেসকালে যুমালি নামে গন্ধররব ইশ্বর তাঁর সহ য়াসত্য এই করিল বিস্তর ।৪৭খ] 

[৪৮ক গন্ধবর্ব সহিত সদ! কৌতুক বিস্তর নিসিজৌগে পুস্পসজ্জ্যায় করিত বেহাঁর | 
এক দিন বৈশ্তহেতু পুস্প তুলিবারে একিম্বরি গেল কন্যা মাঁলঞ্চভিতরে। 
মুগয়। করিতে এই কৌলিক ছুরাচার রথে চড়ি গিয়াছিল বোনের মাঁঝার। 
বেউশ্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া ছুম্মতি হরিয়া রথেতে লয়্য। তোলে সিপ্বগতি। 
সিদ্ব রথ চালাইয়! দিল ছুরাঁচার গন্ধর্ব যাসিয়। তথ মিলিল সর্তবর | 

ক্রোধেতে কৌলিকসহ কৈল মহারন দৌহাঁকাঁরে দৌহে রনে বিদ্ধে যনক্ষন | 

দোঁহে বলবাঁন দ্বোহে কেহ নহে উন ক্রোঁধেতে গন্ধর্ব বান বিদ্ধিল দ্বিগুন। 

বাউ যবস্্ গন্ধর্্ব এড়িল ক্রোধভরে ফাঁফর কৌলিক নিবারিতে মাঞ্জি পারে। 
মহাঁবায়ে রথ উড়াইল সন্তরে উড়িয়৷ পড়িল গিয়! প্রয়াগের নিবে। 

প্রয়াগের জলেতে ডুবিল ছুই জন জন্মজন্মান্তরে পাপ হইল মোচন । 
 বৈকুষ্ঠেরে লয়্যা জাই এই ছুই জনে এত ষুনি হইল দেবি বিশ্বযয়বদনে | 

দ্াসিগন জে বলিল হইল নিশ্চয় জাঁনিল এমতি সেই ব্যাঁধের তনয় । 

প্রয়াগে কাঁমন। করি ডুবিয়। মরিল পতিপম রূপ মোর সেই পুন্তে হইল। 
ছুই পতি হইল মোঁর দৈবনিবন্ধন ৪৮ক] [৪৮থ প্রয়াগের মহিমা কিছু না জায় কথন। 

এইরূপ মনে করি করিল চিন্তনে বৈকুঞ্ঠভূবনে গেলা চাঁপিয়! বিমানে । 

নিজস্থানে প্রস্থান করিল। শ্রীহরি তিন জনে করিলেন বৈকুঃছুয়ারি। 

জাহা জিজ্ঞাসিলে তাহ কহিল কথন র়ধন্ধেতে ধক্গ“হয় কিসের কারন। 
জথ। কৃষ্ণ তথ। তিখ বেদের বচন সোঁক ছুর কর রাজ। স্থির কর মন। 

মহাভীরথের কথ য়মৃতলহরি যুনিলে য়ধহ্ণখণ্ডে পরলোকে তরি। 

 মন্তকে বণ্দিয় দ্বিঙ্জগনপদদ্বন্দ পাঁচালি প্রবন্ধে কহে বধু কৃষ্ণনন্দ | 
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৮৩ মহাভারত (*শান্তিপর্ব ) 

বসু কৃষ্ণানন্দ 

পু থিসংখ) ১৪০১ পত্র ৮$ খণ্ডিত; লিপিকাল সন ১২০৮) আকার ১৩১ ৫%। 

[৩৩ক"""পর্ব ভারথের অপুর্ব] কথন একচিত্র একমনে যুনে জেই জন। 

সর্বব দুর্খেঃ তরে সেই নাহিক সখূলয় পযুয়ার প্রবন্ধে বু কৃষ্ণানদ্ধ কয় ॥ 

৮৪ মহাঁভীরত ( শান্তিপর্ব ) 

বস্থ কৃষ্ণীনন্দ 

পু'থিসংখ্যা ১৪০২; পত্র ৩৩: খণ্ডিত চিত্রিত; অসমাপ্ত; আকার ১৩২%৮ ৫%। 

[১ক শ্রীশ্রীহুর্গা-_ ৃ 

শীশ্রীহূর্গ-_ প্রতুল কত্তী-__ সন ১২৫৫ সাল-_ 
চৌকী কায়েতির শামিল-_-মৌজে গোঁপাঁলপুর-- 

প্রীপ্ী৬শীবঃ ।--১ক] 

[১খ শ্রীশ্রীহুর্গ। ॥ সান্তী পর্ব লিক্ষতে | 

জন্ষে জয় বলে কহ দ্ধনি তপোঁধন অতর্পর কী করিল পিতামহগন । 

কিরূপে বৈভব ভোগ কৈল পঞ্চ জন কিবা ধর্ম উপাজ্জিল পালি প্রজাগন। 

সরসজ্যাগতে| ভির্ব গঙ্গার নন্দন কিরূপেতে অধ্যায়নে তেজিল জীবন । 

কিব! জোগবন্ষ কথ। বৈল যুধিষ্টারে বিস্তার করিয়। মনি কহিবে আমারে। 

মনি বলে অবধান কার]হ বাঁজন হস্তীনাঁনগরে মধ্য! ধন্ধের ননন। 

মহাঁধন্ষ সিল রাঁজ। প্রতাঁপে তপোঁধন সিলতায় চন্দ সম ধনে বশ্র(বন। 

সর্ধবতে সমান ভাব গুনে গুনধাম প্রজার পালনে জেমন পুর্বে ছিলে রাম । 

জ্ঞাতিবন্ধুসোঁকে মাত্র সদাই ব্যাকুল নাহি রুচে অন্নজল সদাই আকুল । 
পাত্র মিত্র বন্ধু সহ জতে। ভাঁতুগন নৃপতির সোঁকে সোঁকাকুলি সর্বজন । 

এক দিন ভিমপাত্র মান্রীর নন্দন পাত্র মিত্র কৃষ্ণ সহ ধোম তপোধন । 

অনেক প্রকাঁরে সভে বুঝাইল রাঁজীরে জোগমার্গ কথ। কহি অনেক প্রকারে 

ন। যুনে কাহার বাক্য রাঁজ। যুবিষ্টার ভিম্বপিতামহৌসোকে আকুল স্বরির। 
জলহিনে হল জেন কমোঁলের বোন ব্রহম্পতি বিনে জোন] সহম্রলোচন । 

সুর্ধ্যের বিহনে জেন কমলের দল ভিম্ব ভ্রোন হিন তেণ পাঁগুব সকল। 

নিজচিত্রে এই মাত্র চিন্তীলে রাঁজন 
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[৩ক মনি বলে অবধাঁনে হন রাজা একমোনে জোগ্যমার্গ পূরাঁনকথন 
ব্যাসের বচন স্থনি আনন্দীত নৃপমনি হস্তিনার জতে! পূরজন । 

[৩খ ভারথের পৃন্ন কথ। শ্রবনে বিনাসে বেথা পুন্নকর পাঁপের বিনাস 
চন্ত্রচুড়পদদন্দ বন্দি কহে কৃষ্ণানন্দ সীস্তিপর্বব পয়াঁর প্রকাষ ॥ 

[৪ক সর্ধত্রে মঙ্গল হব সব্বত্রে বিজয় সমাহিত হইয়। সুনহ মহাঁসয় । 

সংস।রের হত্। কত্ব। এক নিরঞ্জন সেই পালে সেই সির্জে করয়ে নিধন । 

[৫খ ধঙ্ধাধন্ধ ভূ্জয়ে আপনি ধক্ধরাঁজ ধঙ্গাধদ্ধ বিচাঁরয়ে তাহার সমাঝ। 

জম ধর্ম নাম রাঁজ বিক্ষ্যাত ভুবনে অদ্ভুত তাহার পূরি ন। জায় বন্ননে। 
সড়াঁপী জোজন সহস্তেক পরিমান জমের যদ্ভুত পুরি বিচিত্র নিম্মান। 
চারি গোট। দ্বার তাঁর য়তি স্থসৌভন পূর্ব দ্বারে কথ! কহি স্থন দিয় মন। 
দান জঙ্ঞ' করে জেব। ভজে নারায়ন পুক্সবাঁন লোঁক তায় করয়ে গমন । 

্রন্নেবে গাতিদবান দেই জেই জন বিষ্ণতুল্য জানি বিপ্রে করিবে আস্চনে । 
পূর্বদ্ার দিয় জায় জমের সদনে বিচিত্র মুক্তি করে নিরক্ষনে। 

নবঘনগ্াম রঙ্গ মোহনমুরতি নানা য়তরনে বিভূসিত তদুয়তি। 
সংঙ্খচক্রগদীপছ্য। সারেক্সাদিধারি দীষ্টামাত্রে জমরাজ। করয়ে গোহারি। 
সম্ভাস করিয়। জম চিত্রেগুপ্তে বলে পাপ পৃন্ত বিচার করিয়। আসে [সো ইকালে। 
সর্গে হৈতে বিমান ফাইসে ততোক্ষনে ইন্দ্রের নগরে সেহ করয়ে গমন। 
জোগধন্ধ সাঁধিয়। বলোয়ে নারায়ন ৫খ] [৬ক বিচিত্র বিমানে জায় জমের ভুবনে । 

বিধিমতে জম তারে করিয়৷ পুূজন তদন্তরে হয় তাঁর বৈকণ্টে গমন । 
বিসাদ বিজ্ঞানে ভক্তি করে নাঁরাঁয়নে বিধিবেদমত য়াদি করিয়! পূজনে । 

পৃষ্পকরথেতে সেই করয়ে গমন বিষ্ণরুপ ধক্গরাঁজ করয়ে দ্রসন। 
ততোক্ষনে ধন্ষরীজ বিবিধ প্রকারে বিষুতুল্যে জানি পূজা করয়ে তাহারে 
বৈকণ্ট হৈতে তবে দেব নারায়ন দির্বব রথ পাঁঠাইয়া দেই ততোক্ষন। 

জমে প্রবধিয়। তবে করি আরহন এইরুপে জায় তবে বৈকণ্টভূবন | 

জলদান অন্নদাঁন-করে জেই জন আত্ম।রুপে ঘথিরে করয়ে সেবন । 
অন্তকাঁলে চড়ি এসে রথের উপর ভগবান হয়ে জায় জমের নগর । 

খিরদান দিয়ে জেবা থাকয়ে ত্রন্মনে পূর্ব দ্বারে স্থখে জায় জমের সদনে | 
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তাগ্বল গোঁবাক দান দেয় জেই জনে বিচিত্র বিমানে জায় জমের সদনে । 

ঘ্বত দান দীজে জেই দেয় অনূত্রতে জমের নগরে জায় যারোহিয়! রথে । 
ধান্নযদান ব্রহ্ষনেরে দেই জেই জোন বিত্তিপান দিয়। জেব। তোসয়ে ত্রদ্মন। 
বিচিত্র বিমানে চড়ি জমের নগরে নাঁন। উপভোগ করি চলয়ে সর্তবে । 

ভূমিদান দিয়। জদি তোপঘ্নে ব্রহ্মনে প্রর্ত ঈজ্দেবজন্”করে য়নক্ষনে | 

বিমান পৃষ্কর্য সেই করি য়ারোহন দেবমুত্তি ধরি জায় জমের ভূবন । 
ব্রহ্মনের পেব। করি যার আর যন্্ব্রতে দির্বরথে চড়ি জায় জমের পুরেতে । 

নেই জেমন ধন্ম করে তেন ফল পাঁয় সর্বস্থথে পুন্ন হয় জমপূবি জাঁয়। ৬ক] 
[৬খ ধঙ্গাধহ্ধ বিচাঁরের কত্ত। ধঙ্গরাজ অন্তকাঁলে জায় শেই তাহার সমাঁঝ । 

পশ্চিমদিগের কথ। স্থন হে রাজন লক্ষ লক্ষ বিষ্ণুহৃদ যত রচন। 
জন্ে, জন্গে, মহাঁপাঁপী দূরাঁচাঁবি জন পশ্সীম দুয়ার দিয়া তাহার গমন । 
চারি মৃত্তি ধরে ধন্ম দেব যবতার পশ্চিম্দিগের মৃত্তী পিচাঁস আঁকার । 
দিষ্টামাত্র মোহ হয় জতো পাঁপিগন ভয়ঙ্কর দূতগন করয়ে তজ্জন |." 

[৯ক.'.ভিম্ম বলে অবধাঁন করহ রাঁজন উত্তর দ্বারাঁরে কথ স্থন্ দিয়! মন। 

পঞ্চ জোন পূরি সহস্র পরিসর উত্তর জমের মাঁগর্গ পরমন্থন্দর | 

স্থানে স্থানে উদ্যান বিচিত্র মনহর নানাবিধি পসর। স্থভিত থরেখর। 
স্রত দদ্ধ মধু খির নান। উপহার স্থগন্ধী সিতল জল তবাগ আপার । 
পথে পথে স্থানে দেবখসিগন সমখে সংগ্রাম করি মরে [৯খ জেই জন। 
জোগ সনে নিজ কম্মন করিয়! দাঁহনে উত্তর দুয়ারে জায় সেই নব জনে। 

দিব্যভে(গবান হয়্যা পরম আনন্দে জমধন্ধরাঁজে গিয়। ভূমি নৃটী বন্দে। 
ততোক্ষনে আস্তরিক্ষ দেন দূতগনে প্ত্রসর্ত বাঁক নয়ে করিয়া বিমানে । 
তিন কোটী বস্ত দেবের পরিমানে অমৃতাদি নানা ভোগ করে দিনে দিনে । 

তদন্তরে মহিতলে হয় ত জনম সেই পতি নারি পাঁয় কেবল সন্রম। 
মহাঁভাঁরতের কথ। অবুতলহরি সুনিলে অধর্দখণ্ডে হেলে ভবতরি। 

মত্তকে বন্দীয়। চুড়াঁচন্দপদদন্দ পয়াঁর প্রবন্দে কহে বসু কৃষ্ণানন্দ ॥ 

ভিম বলে অবধাঁন করো কুস্তীস্ত দক্্মীনে জমের মাগর্গ বড়ই যুভূত। 
পূর্ব্বেতে হুনিলাঙ আঁমি দেবতাঁর মুখে সমহিত হয়ে স্থন কহিব তোমাকে । 
ভদ্রসিল নামে দিজ অজধ্যায় স্তিতি সর্বসাত্তে বিচক্ষন গুনে মহামতি । 
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জন্গন জাঁতন বেদ করিল অধ্যায়ন নাঁনামতে প্রকারে আজ্জিল নানা] ধন । 
ধনূর্ঘজ নামে এক সপচকুমার গোঁধনরক্ষনহেতু রাখিল তাহারে । 
পূর্ব্বেতে অবসি নাঁমে সেই ছিল ভাত্রংস'পে চগ্ডালের কুলেতে জঙ্গীল। 
এত স্থনি জিজ্ঞাসিল ধঙ্ষের নন্দন দিজ হয়ে চগ্ডালে! হইল কি কারন । 

ভিন্ব বলে স্থনে। রাঁজ! ধঙ্ষের নন্দন ইক্ষাকুর বংসে রাজ। সানী তপোধন । 
অবস্তী সবস্তী তার দৃই ত নন্দন সর্ব ধঙ্ম অধন্ধ লহিল। দুই জন। 
মহাঁধন্ষসিল হৈল সুবস্তীকুমার দুরাত্মা অবস্তী হইল পাঁপাঁচার। 
দিজধন্ধ ছাড়িয়া করিল অনাচার ৯খ] [১০ক চুরি হিংসা পরদির্র্ব করি অপহাঁবর। 
পিত্তষ সঞ্চিত ধন জতে আছিল বাউস্তাতে অস্যর্ত করি সব মজাইল। 
বহুমতে স্ুবন্তী করিল নিবারণ না স্থনিল ভ্রাত্রবোল পাপীষ্ট দুজন । 
ক্রধে। হয়্য। স্থবন্তী স'1পিল ততোক্ষন না স্থনিলে মোর বোল করিয়! হেলন। 
এই পাঁপে জদ্ধান্তরে চগ্ু।লর্ত পাবে তদস্তরে জমদূত হইয়! জ্ষীবে। 
্রন্মন হইলে পুন হইবে মোচন দির্বগতি হবে পাপ হইব মোঁচন। 
এত সনি অবস্তী [হইল] ক্রোধমন দ্ণ্ডেক অরর্মে প্রবেশীল ততক্ষন । 
অনাহাঁর অপুনি তেজিল কলেবর সেই তে। অবস্তী হয় সপচকুমার। 
ভদ্রশীল ব্রাঙ্গন হইল রাখাল জতন করিয়া রাখে গৌঁধনের পাল । 
তাহাঁর পালনে গাঁভি ব্যাধ নাহি জাঁনে তাঁর শীলতায় শ্নোহো। করয়ে ব্রহ্মনে | 
কতো দিন সপের দংসনে সেহো। মৈল সনি ভত্রশীল বড় সোকাঁত্ত হইল। 
পুত্রসোকে পীতা জেন করয়ে ক্রদ্দন সেইরুপে দ্বিজবর করয়ে সোচণ। 
খগ্ডনে না জায় কতু ভাত্রংর উত্তর সেই ধন্ুর্ধজ হইল জমের কি্কর। 
এক দিন ধন্ুুধর্ধজ জমের আঁজ্ঞায় স্থসেন নামেতে বৈস্তে আঁনিবারে জীয়। 
পথে ভদ্রশীল সনে হইল দরসন দ্েখিয়! বিশ্বয়চির্ত হইলা৷ তপো ধন । 
জিজ্ঞাশীলে কহ তুমি আছিল। কোথাতে মরিয়া, কিরুপে তুমি যাইলে '্রীথীবিতে। 
মরিলে না জিয়্যা লোক ব্রহ্মার সিজ্জন মরিয়ে কিরূপে তুমি পাইলে জিবন । 
সেই হস্ত সেই পদ ১ক][১০খ সেই কলেবর আকুতি প্রীকিতি সেই পরম সুন্দর | 
এত স্থনি প্রনমিএস বলয়ে বচন সেই ধনূদ্ধজ আমি সপচনন্দন। 
নিজ্কম্মফলে হৈন্ জমের কিংঙ্কর পূর্েতে পালন মোরে করিল বিষ্তার।-.' 

[১২ক."" অতর্পর কহ সনি দিজের কথন কিরূপে জমের মার্গ করিল দরসন 

৯৭ 
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[২৪ক..*শ্রুতমাত্র কহি আঁমি রচিয়া পয়ার অবহেলে স্থনে জেন নকল সংসার । 

মস্তকে বন্দীয়! [চন্দ্রাচুড়পদদন্দ পয়ার প্রবন্দে কহে বন্থ কৃষ্ণানন্দ। 

ভিন্ব বলে অবধান করহ রাজণ পুর্বইতিহাঁসকথ! সন দিয়! মন। 
ধনপতি নামে বৈশ্তা অজধ্যায় ধাঁম ২৪ক] [২৪থ সর্ববধঙ্গসমন্নীত গুনে অহ্ুপাম। 

স্থমতি নাঁমেতে তাঁর ভাষ্য! গুনাবতি পরম স্থন্দীর গুনে জেন কামরতি। 
সর্বসধ্যপূক্ন বৈস্ত বলে বলবান পৃত্রহেতু কেবল দুখিত মত্তিমান। 
নান! জজ্ঞ দান ধন্ধ করিল বিস্তর ভাষ্যাশহ ব্রত আচরিল বস্যবর। 
অগ্িষ্টের বশে তাঁর না হইল নন্দন এই হেতু শদাই রাজার দৃখমন। 
এক দিন নিশ্চেন্দে বসিআ' বশ্বর আঁপনাঁকে তিরস্কার করিল বিস্তর । 

পৃত্রহিন ব্রথ! জদ্গ শংশীরভিতরে পৃত্রহিনে নাহি পার নরক দুস্তরে। 
জলহিনে নদি জেন ন। হয় শোঁডন পগ্াশ্বরবেদ জেন বিমুখ ত্রাঙ্গন। 

চন্দ্রহিনে রাত্রি জেন ঘোঁর দরসন পুত্রহিনে ব্রথ! জদ্ব মনস্য তেমন। 
এইরূপে বৈশ্য বু করিল চিস্তন ছুরদেস চলি গেল! বানিজ্জ কাঁরন। 

এক দিন বৈশ্তপত্বীনি দাসিগন সংঙ্গে সরবরন্তানহেতু চলি নাঁন। রঙ্গে । 
উপবন মধ্যা নাম রাঁম সরোবর স্তাঁনে পুন্নফল তার জদ্ষয়ে বিস্তর । 

সেই সরবর গেল স্তান করিবারে হেনকাঁলে এক ব্যাঁধ আল তথাকরে। 
লুক তাহার নাঁম বিক্ষ্যাত ভূবণে দেখিয়া কন্যার রুপ হৈল অচেতনে। 
গীতিরঙ্গ অতিবঙ্গ জিনিয়া কিরন বক্তবাঁম পরিহাস দেখিয়। পিল । 
কুচযুগ সম দৃগল গঞ্তীর সায়ন করিকর ভূঙ্গবর মধ্যে পান । 
মুখরুচি দেখি সচি গঞ্জে আপনারে দেখীয়। মহিত ব্যাধ হইল স্বপ্ধরে। 
ক্ষেনেক চেতন পায় বলয়ে বচন স্থন হেদে সবদনি মোর নিবেদণ।২৪খ] 

[২৫ক দুর সে গেল পতি বানিজ্জ কারনে রতিস্থখে হিনি হয়ে আছয়ে কেমনে । 
তোমারে দেখীয়া মৌর কম্পীত আমার ম্বরম্বরে অঙ্গ মোর হৈল ছারখার । 
দ্য়। করি মোরে রাম করহ রমন নহে এইক্ষমে আমি তেজিব [জীব]ন। 
নরহত্য। মহাপাপ জানি আপনি এত স্থনি ক্রোধচিত্রে বলয়ে বস্তাঁনি। 
অধন্ধ পাপীষ্ট তুগ্রি মহাহিনজাঁতি কোন লাজে হেন বল স্থন রে দুর্মতি। 
ছু'ইলে তোমারে হয় স্তান করিবারে লজ্জী নাঁঞী তেঞ্ি হেন বলহু আমারে । 

ভক্তের সমান নহে মোর দুরাঁচার এইরূপে অনেক [করিল] তেরেস্বার । 
স্ুনিঞা হইল ব্যাঁধ দুখীত অন্তরে স্তান করি বৈশ্যপত্ধী জায় নিজঘরে । 
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মনে মনে ব্যাধ তবে আনান্দ ভাঁবিয়া নিবেদিল দাঁসিগনে বিনয় করিয়া । 

কিরূপে এ কন্তা লর্ব হইব আমারে বিচার করিয়া সভে কহ ত আমারে। 

এত স্থনি উপহাঁম কৈল দাশীগনে কোন লাঁজে হেন কথ! কহ রে দুর্জণে। 

বায়ন হইয়। ইছ। চন্দমা ধরিতে পতঙ্গ হইয়। ইছ। অগ্নী নিভাইতে। 

চণ্ডাল হইয়। [ই]ছ। হরিতে ত্রাহ্মনি লর্জ! নাঁঞী তেঞ্জ হেন বল দু বাণী। 
পৃন্ুরূপী বলে ব্যাধ বিনয় করিয়া কহ সর্ত কিরূপে পাইব এই জায়া। 
এই জদ্দেপাব কিবা! অন্ন জন্গে পাঁব নিন্নয় করিয়। তুমি কহ মরে সব। 
মাঁলিনি নামেতে দাঁসি বলে হাঁসী হাসী পৈরাগে করহ তপ হইয়৷ তপসি। 

ত্রিসন্ধ্যা করহ স্তান পৈয়াগের নিরে একাক্রমে তিন দীন রহি তাঁর ২৫ক][২৫খ তিরে। 
উপবাস করিয়! স্বরহ নারায়ন তিন দীন তিন রাত্রী'ন করিবে ভক্ষন। 

তবে সে এ কনা তুমী পাইবে নিশ্চয় এত বলি দ্াশীগন গেল নিজালয়। 
চিত্রেতে আনন্দ ব্যাধ চলিল। সত্তরে পৈয়াগের তিরে গীয়। হইল উত্তরে । 

একাসন করি তিন দিবস রজনি একচিত্রে সরন করিল জদুমনি। 
ভকতবৎসল হরি বৈকঠ থাঁকিয়া৷ ব্যাঁধেরে বলিল ডাকি সন্নবানি হয়৷ । 

মনবাধাপূন্ন ব্যাধ হইব তোঁমার এই ত পৈরাগে স্তান কর আর বাঁর। 
এতেক সুনিঞ। ব্যাঁধ আনান্দীত মন পৈরাগে মজিয়। স্তান করিল তর্পন। 

পাঁপমুত্তি খণ্তীল হইল দির্ব মুত্তি রূপে গুনে হইল জেন বৈশস্তার আক্রিতি। 
সিদ্রগতি অজধায় করিল গমন উপনিত হৈল গরিয়। বসের ভুবন। 

নিজপতিপ্রীয় ব্যাঁধে বন্যপত্বী দেখি নিরক্ষীয়। আসি প্রনমিল! সসিমুখি । 
পার্দ্য অর্থ দিয়া বসাইল সিংহাসনে ইসত হাসিয়া তবে কৈল নিবেদনে। 
জত দিন প্রাননাথ নাই ছিলে ঘরে তত দিন অসস্তোঁস আমার স্ববিরে। 
সুখল্লেস নাহি চিত্রে সম্তাগীত মন চন্দের উদয় জেন ম্লান তারাঁগন। 

ব্যাঁধ বলে বড় ভাগ্য আমার আছিল তেঞ্জি মুঞ্ি লংকটেতে প্রানদাঁন দীল। 

বহু দুর গীয়াছিলাম বাঁনিজ্জ কারন -ধন জন সব বিধি কবিল হরন। 

রাক্ষসের ভুবনে বিখড়ে পড়্যা গেল ধন জন মজিল দৈবেতে প্রান পাল্প। 
এইরূপে ছুই জনে কথপকথণে হেনকাঁলে আইল বৈশ্য আপন ভুবনে । 
সত নত বলদ সকটে পুরি ধেম্ব নিজগ্রেহে আপি উত্তরিল ততক্ষন ।২৫খ] 

[২৬ক দেখিয়। বিশ্বয়চিত্র হইল স্থমতি এক রূপ ছুই জন একই মুরতি। 
তুল্য ভাস! তুল্য গুন তুল্য ছুই জন দুই জন দোহারে করিল আলিঙ্গন। 
এক গন্তে জঙ্গ জেন হয় দোহাঁকার ভিন্ন পর নাহি জেন অন্থিনীকুমাঁর | 
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দেখিয়া ত্বমতি তবে ভাবে মনে মন এক স্বামি দুই রুপ দেখি কি কারন। 

পাপ হেতু বস্ত বলি মনে নাহি জানি প্রায় বুঝি মায়। মোরে কৈল চক্রপানি। 
এ সব দেখিয়৷ দেবি স্ববিস্বয় মণে পুটাগুলি করি স্ততি করে নারাঁয়নে ৷ 
জয় জয় জগৎ্পতি জয় নারায়ন নমস্তে মাধব নম নমত্তে [নারায়ন । 

নম দির্বব মৎস আদি দেব অবতার নমহ অন্তীর রুপ বেদের উর্দীর । 

নমন্তে বরাহরূপ নম নারায়ন বলির মহত হয় প্রীথিবিতারন । 

নমন্তে মোহিনিরূপ অস্্রমহন নম রাঁম নারায়ন বৈকষ্টমঙ্গল। 

নম ধনস্তরিরূপ দ্েবতাঁর হিতে জগত্নাসক নম জগতে রহিতে। 

সত্তরজতমরূপ জয়জগতৎপতি নম নরশীংহরূপ ভক্তজনগতি । 

নম দেত্রিনাস্তক নম ভ্রগুপতি নম রামকষ্জ নম নম জদুপতি । 

নম বেগ্য “অবতার আকৃঞ্চ অকিতি নম রুঝ্সীরূপ নম নম ভবিস্বতি। 

অখিল আধার রূপ অখিল কাঁরন তুমি চন্দ তুমি নুষ্য তুমি বৈশ্রাবন। 
আন্তরিক্ষ নাভি তব পাতাঁল চরণ আকাঁস মন্তক তব তপন নয়ন ।২৬ক] 

[২৬খ চরাচর দেব আদী তোমার বিভূতি কি বলিতে পারি দেব আমী নারি জাতি। 

অবল। প্রীতি হেন বলে জ্ঞানিজণে তোমার মহিম! দেব কে করে বন্ননে। 
তব মায়াবসেতে আছিন্ু নারায়ন ক্রিপা করি দেব মোর ঘৃচাঁয় ভ্রমন | 
তব পদ বিনে অন্ন না জানি মুবারি জদ্দি আমি হই সতি পতিব্রথা নারি। 

দ্াসি বলি ক্রিপ| জদি কর নাঁবরাঁয়নেো। এ মহাঁলজ্জায় প্রভু করহ তারনে|। 

ভিশ্ব বলে অবধান করহ রাঁজন এইকুপে বস্তপত্বী করয়ে স্তবন । 
বৈকণ্ঠের পতি তবে বৈকণ্ঠ হইতে জথ। বস্তপত্বী তথ। আইল তুরিতে। 
ত্রিভঙ্গললিতরূপ শ্যামকলেবর কনক কিরিটী দির্ধব মস্তক উপর। 
পীতবাঁস পরিধান রাঁজিবলোঁচন সংহ্খ চক্র গদ৷ পদ্য” শ্রীবৎসলাঞ্চন । 

তুলসি কমলদল বিচিত্র ভুমন মকর কুগুল আদি বলয়! কংস্কণ। 
চারূচতুভুজরূপ মহনমুরতি দেখি স্ববিস্বয়চিত্র হইল স্থমতি। 
অঙ্গের দুকুল ভাসে আনন্দ আশ্রুতে দণবত হয়্য৷ দেবি পড়িল ভূমিতে । 
হাঁতে ধরি শির্খগতি তুলিল কন্তাঁরে দোহাকারে দির্ববজ্ঞান দিল তদস্তরে ।**. 



পু'থি-পরিচয় ২১৩ 

৮৫ মহাভারত ( *শাস্তিপর্ব ) 

বসু কৃষ্ণীনন্দ 

পুথিসংখ্য। ১৪০৩; পত্র ১২, খণ্ডিত; চিত্রিত» আকার ১৪%* ৫%। 

[১৬ক***ভিম্মদেব বলে যুন ধদ্ধের নন্দন কিন্তিবন্ত নাঁম তার বেস্বের [১৬খ নন্দন | 

ধুমতি তাহার নাম বিক্ষাত জগতে তাঁর সম ধনি বৈশ্য নাহি পৃথিবিতে। 

কুলে সিলে ধনে জনে বলে বলবান তাহার পুন্নেরি কথ। না হয় বাখান। 

তড়াগ পুস্কনি কূপ দিল সত সত লিখনে না জা] দ্বিজে দান দিল জত। 
ক্রোধের সমান খন নাহিক সংসারে ক্রোধেতে চাঁহিআছিল সভে দ্বিজবরে। 

জগতের গুরূ দ্বিজ চিনিঞা ন। চিনে ধনে মর্ত হয়্য। চাহে কটাক্ষনয়নে । 

ক্রোধে দ্বিজ তাঁর ধন কিছ ন! লইল ক্রোধ হয়্য। সাঁপ তারে সেইক্ষনে দ্িল। 

দান দিআ ক্রোধ মৌরে কর অকাঁরন এই পাঁপে অপমৃত্ত হইবে ছুঙ্জন। 
এত বলি নিজস্থানে গেলা তপোঁধন বৈশ্বের আসন্নকাঁল দিল দরসন । 

এক দিন গ্রাথ হেতু চলে প্রাতকাঁলে গরূ গোষ্টে দিঅ। চলে রেব। নদির কুলে । 

দৈবজোগে এক সগ্ড বিক্রম করিআ! বৈশ্বেরে হরিল সেই বিক্রম করিআ|। 

জমের আজ্ঞাঁয় তবে জমের কিন্কর বৈশষ্বেরে লইআ] গেলা জমের গোচর। 

কপট করিআ জম জিজ্ঞাসিল তারে তোঁম। লম পুন্্য কেহ নাহিক সংসাবে। 
বহু পুন্তে কলে দন ৯৬খ] [১৭ক করিলে বিস্তর তড়াগ পুক্ষন্নি কুপ দিল! বহুতর । 

দেবঞ্ধনে পিতৃখনে হইলে তাঁরন নান! জজ্ঞ করি আরাধিল। পদ্মাসন। 

কিছমাত্রে পাপ রাঙা আছে হৃদমাঝে ক্রোধদ্রষ্ট হইআ। চাহিলে এক দ্বিজে। 

জাঁহা৷ আজ্জি তাহ! ভূপ্জি বেদের বচনে পাপ পুন্য+ছুই ভোগ নাহিক এড়ানে । 

আঁগে পাপ পুন্ত কি বা করিবে ভজন এই কথা তুমি মৌরে কহ ত এখন। 

ধন্ধরাঁজ বৈল পড় হৃদ্দের ভিতরে চিরদিন] থাক তথা কুভ্ভিরত্ববিবে | 

দেবখসি লোক সঙ্গে হৈলি দরসন তব পাঁপভোগ তবে হইবে খগ্ডন। 
এত বলি হবাদমর্দে পড়ে ততক্ষন গোহাঁরূপ ধবিআ। রহিল! কথে। দিন । 

রামহাদ নাম তাঁর পুন্ত তিখবর কুস্তিরস্ববির তাহে হৈলা ভয়ঙ্কর । 
নর পক্ষ পু জন্ত আদি জত জন পরপয়ে পানি মাত্র করএ ভক্ষন। 
তার ভয়ে কেহ নাহি হাঁদ পরসএ কথে। দিনে আইল! লৌমস মহাঁসএ। 
শ্রান করি হাদে তপ করে তপৌধন হেনকাঁলে গৌহা গিআ ধরিল চরন। 
মুনির পরসমাত্র দিব্যক্পপ হৈল দেবে পুর্জ্য ১৭ক] [১৭খ মান হয়্য। সর্গেরে চলিল। 



২১৪ পু'থি-পরিচয় 

[১৯খ মহাঁভারথের কথা অম্বতলহরি যুনিলে অধন্“খণ্ডে হেলে ভবতরি। 
মন্তকে বন্দিয়৷ চন্দ্রচুড়পদঘন্দ পয়ার প্রবন্ধে কহে বধু কষ্ণানন্দ ॥ 

[২১খ পুত্রাথি লভয়ে পুত্র ধনাধিকে ধন নাহিক সংসয় ইথে ব্যাসের বচন। 

মন্তকে বন্দিআ৷ চন্দ্রচুড়পদদ্বন্দ পয়ার প্রবন্ধে কহে বধু কফ্ণানন্দ ॥ 
[২৩খ এহা তেজে মুড়লৌক না করিহ হেলা ভব তরিবারে কিছ নাহি ত্রিনভেল। । 

চন্্রচুড়পদদ্বন্দ করিআ। ধিয়ান বধু কষ্ণানন্দ কহে পাঁচালি বাখান ॥ 
[২৬ক ভারথের পুন্যকথ। অম্বৃতলহরি ষুনিলে অধন্গ“খণ্ডে হেলে ভবতরি। 

চন্দ্রচুড়পদঘ্বন্দ করিআ! ধিআন বহু ক্লষ্তানন্দ কহে পাচালি বাখান ॥ 

৮৬ মহাভারত 

দ্বিজ কবিচন্দ্ 

পুঁথিসংখ্যা ১৪২৮; পত্র ৫ খণ্ডিত ; আকার ১৩১৮ ৪8%। 

সিবপুজা__ 

[২থ কুস্তি বলে তব কাঁছে কি কহিব য়াঁর তুমি মাঁন ভঙ্গ কৈলে শ্বরন নিব কাঁর। 
এ বোল ষুনিয়৷ সিবের উপজিল হাঁস কোবিচন্দ্র দ্বিজ বলে সিবপুজার য়াস ॥ 

ভাব বুঝি ভূতনাঁথ ছুহাঁকারে বলে ছুই জনে য়ামাকে পুজিবে [এ]কু কালে। 

গন্ধারি বলেন প্রভূ কেমন কথা কহ সিদ্ধি খায়া ভোল। হৈয়৷ বোনমাঝে রহ। 

কুস্তির সহিত মোরে করহ সমান কেমন করে দেবের দেবত। ধর নাম । 

য়ামি সকলের বড় যুন গিরিবাঁসি কুস্তি সমেত পুত্র হয় আমার পীত্যাসি। 

কুস্তি বলে তব আজ্ঞা না করি লঙ্ঘন হর কহে ছুহে ষুনয়ামার বচন। 

নষ্ট তর সতো৷ পুষ্প বোনাঁঞ্ে কাঞ্চনে য়াঁগে লৈয়া জে জন পুজিব প্রাতে বোঁনে। 

কনোৌকের সত য়ষ্ট চম্পকের ফুল সিব বলে য়াগে দিলে হব য়নৃকুল। 
জে যজ্ঞ জে য়া্জ্যা বলে কৌরবের মা সেই মুখে সির্ঘ শ্রীমুখে বাহির হৈল জা। 
চরনেতে হশ্ত দিয়। সিবের সা ২খ][৩ক ক্ষি করে এই বাক্ব”ত্রচ্ম বর্লা চলে নিজ ঘরে 
মোনেতে ভাবএ কুস্তি হৈয়! হেটমাথা কেন য়াইলাম কি করিলাম ছাঁড়িল দেবত|। 
মুখখ্রনাল দেখি কহেন যুলপানি কি কারনে মনে ভাব ভোজের নন্দিনি | 
গ্রেহে জাহ কথ! কহ ভাকিয়া যযুর্নে হইল তোমার ভাল কি ভাবহ মনে। 

গ্রেহে জান ঠাকুরানি ছুখভাবচিত্তে কোঁবিচন্দ্র বলে জান কান্দিতে কান্দিতে ॥ 



পুথি-পরিচয় ২১৫ 

[৬খ'"*মুনি কহে মন দিয়া যুন জঙ্গেজ্জয় এই হেতু রযূ্নের নাম ধনঞ্জয়। 
মহাভারথের কথা কবিশ্চন্দ্রভতনে রাঁখহ করুনাময় জে গা জে ষুনে ॥ 

॥ পয়ার ॥ 

বর পাঁয়! হস হৈয়। কুত্তি গেল ঘরে মহাঁনন্দে হইল মনে পঞ্চসহদরে । 

ওথায় মাএর মুখে ষুনি ছুজ্জধন য়কাঁতিরে বহে সন্নন€কল ফ্াওজন | 

সন্নপুষ্প বনায় হাঁজার কারিকরে ছয় দণ্ডে পুষ্প লৈয়! দ্রিল সমাদরে | 
সন্ন“পুষ্পঝাঁরি হাঁথে গান্ধর্ণরি চলিল সন্নপুষ্পে সিব ঢাঁক। বিশ্বয় দেখিল। 

আপন ধিৎকাঁর করি চলিলেন ঘরে ধিক ব্রথ1 সত পুত্র ধরিলাঁম উদদবে। 
ধন্য কুত্তি ধন্য পুত্র সন্্ের বিধাতা অকারনে সত পুত্র প্রসবিল ব্রথ। ৷ 

বৈপপাঁয়ন বলে জঙ্গেঞ্জয় যুনে এইখানে পাঁল। সাঙ্গ কবিচন্দ্রে ভনে ॥ 
সায়ক্ষর শ্রীভূপতি দে হাল সাং কীচিগড়া। পরগণে বাঁড়া সন ১২৬৯ সাল-_তীং ২৮ জ্যেষ্ঠা--৬ক] 

৮৭ মোহমোচন 

« বাণীক 

পৃথিসংখ্যা ১৩৬২ ; পত্র ৫; খণ্তিত : আকার ১৩০১ ৪২%। 

নমুনা, 

[১৬খ-..কেহ কন কথা৷ জমে না! পাইল ছল জমের প্রসংসা করে বসি সভতল | 

এমন প্রবিত্ কথা যুন সভাঁখণ্ড, জাঁহের শ্রবনে নাই হয় জমদণ্ড। 
ভক্তি কোঁরি যুনে জে বা এই সব গ্রস্থ পরকালে তরিবাঁরে হয় মহামন্ত্র। 

এ সব চরিত্র জে বা ষুনে মনষুখে তাঁর কন পাপ জম পাঁজিতে না লেখে । 

স্বয়ং ধন্ধ জমরাজ জানিহ নিশ্চয় তার অংস হএ চিত্রগুপ্ত মহাঁসয় | 

জম আজ্ঞা! বিনে ধন্ষাধক্ষ না লেখেন পৃথিবির পাঁপ পুণ্য বসিয়া দেখেন । 
জে জেমন কক্ধ করে পাঁপের উদয় তাহারে তেমন ফল দেন ফুনিস্চয় । ১৬খ] 



২১৬ পুখি-পরিচয় 

৮৮ তোগচিস্তামণি 

রামকিশোর শিরোমণি 

পুথিসংখা। ১১২০২ পত্র ২০; অথগ্ডিত; আকার ৯*৮৬৮। কবির স্বহস্তলিখিত প্রতিলিপি। 

এই 'পু"খি-পরিচয়'-গ্রস্থমালার সঙ্কলয়িত। প্রীপঞ্চানন মণ্ডল-সম্পার্দিত 'গোরখ-বিজয়' গ্রন্থের (দ্র. পৃ ২৮- 

২৩৫ ) পরিশিষ্টরপে মুজ্িত (বঙ্গান্দ ১৩৫৬ )। 

শেষাংশ, ৃ 

[১৯খ নিরবধি [২০ক বিপদ আপদ ধ্বংশকাঁরী বিহরে ধরনীপরে হংসনামধারি ॥৫। 

তদন্তে আঙ্ঞাখ্যচক্রে ফল জত হয় ভূরুতে দ্বিদলপম্ম মন তাতে রয়। 

ধ্যানে পারে পরপুরে করিতে প্রবেশ মুনীন্দ্র বলায় সেই খ্যাত [সার্বদেশ। 

সর্বজ্ঞ সকলদশি সর্ধবশাস্বজ্ঞাতা অছৈতআচারবাদি বিদলিত তথ।। 

পূর্ব সিদ্ধি পরম আনন্দ সন্নিকটে ত্রিভৃবন কর্ত। হর্ত। দীর্ঘ আমু ঘটে। 

পালন সংহাঁরে শক্ত বানী মুখাম্বজে সর্বস্থখময় স্থখি হয় ধরামাঁঝে । 

ইত্যাঁদি সমূহ ধ্যান ফল লহশ্লারে আদি অন্ত যোগবন্ত জ্ঞান জদি করে। 

দীক্ষাগুর পাঁদপদ্স প্রবাহ আঁমোঁদে মহাঁযোগবান বক্ত। শ্রীগুরুপ্রশাদে । 

ভাঁবিলে না হয় জন্ম এ ভবসংসারে ক্ষয় নাঞ্জ দেবতুল্য আনন্দেতে ফিরে । 
পরস্পর পৃ ২০ক] [২০খ থিবীতে জত সাধুগ্রাণি যোগযুক্ত হর্ষ জার। সন্তাঁসাগ্রগণি। 

সান্তচিত্য হয়্য। নিত্য নিশী সন্ধ্যা দ্িব। স্বভাবে সদত করে মোক্ষদ্বার সেবা । 

নিদান কারণ গুধ স্থান নিরমল চিস্তিলে চৈতন্য লভ্য স্থশিদ্ধ সকল । 

শ্রীপ্তরু শ্রীপাঁপদ্ধে শুদ্ধশীল জাঁর সবাঞ্ছিত অভীষ্ট পুরণ হয় তাঁর। 
দেবতার পদে মন ল্বীত করিয়া চেতনে নাঁচয়ে নর আনন্দিত হয়া | 

এত ছুরে সন্যাসসাঁধন সমাপন যোঁগচিস্তামণি নাম গ্রন্থ স্থরচন । 

অনাঁআসে এ ভবসমু্র হত্যে পার সাধকেন্দ্র শিরোমণি করিল প্রচার । 
নিবাস সমরপাই বুইনাঁন গ্রামে সাঁধকেন্দ্র শ্রীকিশোর শিরোমণি নামে । 
সমূহ সাধকবর্গে প্রণতি প্রার্থনা খণ্ডিবে আমার দোষ করিবে মার্জনা । 

পূর্ণানন্দ পরমহংসে করিয়ে প্রণাম জার গুণে পথপরিচয় মোক্ষধাঁম। 
শকাঁবা শেল শয় পঁচালবি্ব শকে পয়ারে প্রকাশ গ্রস্থ উক্ত ইহলোঁকে ॥ 

সমাঁঞ্টোয়ং ঘোঁগচিস্তামনীতি ॥ শকাব্বাঃ ১৭২০ ॥ 
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৮৯ যোগাস্ভার বন্দন! 
অজ্ঞাত 

পুথিসংখ্যা ১৩৭১; পত্র ১; খণ্ডিত+ আকার ১৩২৮ ৪২%। 

[১খ শ্রীশ্রীহরি ॥ 

জয় জয় জগছ্য। বন্দে। খিরগ্রামবাসি অবনিতে অবতরি গুপ্ত বারানসি। 

বামহস্তে খর্পর মায়ের দক্ষিন হস্তে খাঁণ্ডা র।বনের ঘরে মা গ ছিলে উগ্তচগ্ডা। ৷ 

তোমার পুজ। রাবন করিল ছিরকাঁল তোঁম। সেবি সগ্গ মত্ত জিনিল পাতাল । 

রাবন হরিল রামের সিত! হেন লারি সিতার অন্যাশনে হন্ছু গেল। লঙ্কা পুরি । 

লঙ্কা সমপন ঠকল। হনুমান বিরে পাতালে আইলে মহিবাঁবনের ঘরে । 

মহিরাঁবনেরে তবে বিধি হল বাম কাঞ্চনায় হরিঅ। লইল লক্ষ্মণ শ্রীরাম । 

রামের উদ্ধিসে তথ। গেলা হন্ছমাঁন মহির মুণ্ড কাটিয়া তোমাকে দিল দান। 

সঙ্গে করে লিল হু দেবি দশভুজা অবনিমণ্ডলে ম! তোম। কৈল: পুজা । 
বিশ্বকম্মার তরে রাম আঙ্ঞা দিলেন দান অক্ষঅ দেউল বিশাঁই করহ নিম্মান । 

সিদ্ঘপিঠ মোহাঁমাঅ। করি সাঁপন বাঁবন বধিআ দেশে য়েলেন নারায়ন । 

হরিদত্ত মোহারাজ। আছিল স্কতিয়। সপ্ন কহিলে মা! গ শিওধে বসিঅ]। 

কত নিদ্রা জায় বাছ। হয়ে অচেতন কাঞ্চচন। ছাঁড়িয়।-.-১খ] 

৯* ব্ঘুনাথবন্দনা, অশে।কবননিম ৭ 

কৃত্তিবাস 

পু'থিসংখ্যা ১২৮৪ + পত্র ১ অথস্তিত ; আকার ১৩১ ৫৮ । 

[১ক ন্শ্রীসিতারা মণ্রী ॥ 

অথ শ্রীরঘূনাথে বন্দনা লিক্ষতে ॥ 

সর্ববত্রঅযেতে বন্দে শ্রীরামের চরন ধর অর্থ্য কাম মুক্ষ“বরের কারন । 
সুর্ধ্যবংসে পর্দ্য হঞ] জন্ম লভিলেন বাঁম ব্রহ্ম হর্তার পাঁপ খণ্ডে জার ম্মরন মাত্র রাম । 

পুরাঁনেতে কয় বাঁমকে পরম দয়াল জাঁর চার]ন স্পরসে পাসান মানবি তারিল। চগ্ডাল। 
বামচন্দ বন্দো আর লক্ষন চুড়ামুনি ভপ্তিভাবে বন্দো৷ রামের কৌসল্য। জননি | 
জনমে জনমে কৈল কত বানি গৌরি আরাঁধন পুন্রক্রর্ঘ শ্রীবামকে করিলেন রানি 

গর্ভেতে ধারন । 
২৮ 
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কৌসল্যাঁর ভার্গের কথ! কে বলিতে পাঁরে অখিলের গু হএ বাম মা বলিলেন জারে। 
ব্রহ্ম” আদি দেবত। জারে ধেআনে ন। পাঁয় হেন রামের চরনধুলি রানি 

ঝশটাতে ঝেটায়। 

কেকৈ স্ুমিত্রথ বন্দে প্রধানা তিন রানি সাত সত্য উনপঞ্চাসী বন্দো৷ নিপতিবর গিহিনি । 

বন্দে রাজ! দসরথ শ্রীরাঁমচন্দের পিতা শ্রীরামের বামে বন্দো ম! চন্দ্রণঙ্ধাথি সিত।। 

জজ্ঞভূমে জন্মপমাএর জনকবাজার ঘরে অস্থিকে আবাঁধিলেন লক্ষি শ্রীরাম পাবার তরে। 
বন্দিব বাল্সিক পুর্বে রত্বাকর নাম সন্যাসির ত্রসে জাঁরে কৃপা কৈলেন রাম। 

রাম না জন্মিতে ছিল সাটী হাঁজার বংসর তখন রচিল। গৃস্তবাল্সিক মুনিবর। 
রাঁম না জদ্ষিতে হইল রাম অবতাঁর হেন মুনির চরনে আমার কোটী নমস্কার । 
বাঁল্সিক আদি বন্দো৷ জত মুনিগ্যের চরন বিস্বর্ণমিত্র জমদন্মি কস্তপ গৌতম । 
বন্দিব গাওকের গুরূ জার সিতাঁর নন্দন দ্দিড় করি বন্দে! কুসি লবেরি চরন। 

বাল্সিকের সিম্বণ ছু ভাই মহাবলবান জার রনে তপবনে পরাঁভব রাঁম। 

নল নিল কুমেদ বন্দো মন্তি জান্কুবান বন্দিব শ্রীরামদাঁস বির হস্মীন । 

বারেক তেজিএ এস কদলিকাঁনন আমার মুখেতে হুন শ্রীরামরুর্তন | 

নিরবপি রাঁমকথা জেই স্থানে হয় সেই স্থানে অগ্জনাস্থত করজুরে রয় । 
আইলেন হনুমান বির ছুহাই স্ুনিঞ্। আমার আসরে বসিলেন রামজয় বলিঞ। 

করজুড়ি বন্দিব কিস্বীন্ধর ইস্বর কপিসংঙ্গে রাঁম জার বান্ধিলেন সাগর । 
লঙ্কাঁপুরে বন্দ! রামের মইত্র বিভিপন জাহাঁর বসতি বধে দুর্জও রাঁবন। 

কিত্তিবাঁস পণ্ডিত বন্দে। মুবারি উঝাঁর নাতি জাঁর কণ্ঠে কেলি করেন দেবি স্বরসতি। 
কিপ্তিবাস পণ্ডিত চাঁরি সহদরে জর্গলিলেন কিন্তিবাঁস মানিকর উদরে। 

কিন্তিবাসের অধিক কেব! আছে ভাগ্যবান জার জুভাঁয় দিব! রার্ত ডাঁকে সিতারাঁম। 

বাঁমচন্দের পাঁদপদ্য করিএ য়ভিলাঁস রঘুনাঁথে বন্দন। চিল! কৃপ্তিবাস ॥ 
ইতি বঘুনীথের] বন্দন। সমাঁঞ্চং ইতি-_ 

[১খ শ্রীরামচন্দ্রের অসকবন নিশ্মান। 

শ'শ্রীপ্রীহরি শীব নম গনেসীয় ॥ ধুআ৷ ॥ 
আরে ও অসকবনে গুঞরএ ভিঙগ | 

কিবা সে অসকবন কর অবধাঁন সাল তাঁল পিয়াল খাজুর আঁম জাঁম।-.. 
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৯১ বীঁজবল্প ভী বন্দনা 

অজ্ঞাত 

পু'থিসংখ্য। ১০৩০ + পত্র ১; খণ্ডিত অসমাপ্ত; আকার ১৩২” ৫” | 

[১ক। শশ্রীহর্গ। 

বন্দো মাতা বল্পবি করিয়ে জোড়পাঁনি য়ে। রাঁঞ্গ। চরনবিন্দে কি বলিতে জানি । 

নিবাস তোমাঁর মা গ রাজবলহাঁটে কেমনে পরিলে সংঙ্ক সরবরে ঘাটে । 

কি কহিব মুখ জেন সরদচক্দ্রিমে দপ দপ জলে জেন ষুবন্নে প্রিতিম! | 

কবরিবেষ্টিত কতো যুতি জাতি তায় কতো অলি মধু খাঁ কৃষ্ণ গাঁয়। 
রামরস্তা স্তন্ধ উরু নিত্ষ যুন্দর তাহাঁতে করয় সোঁভ। বিচিত্র অন্বর। 
কর্কনদ জিনি পদ অঙ্গ নিরঞ্জিত লপুর রঞ্জিত জিনি যত ষুবন্রিত। 

দিগিঘাটে জয়ছুর্গ। স্থীন কলিতে ছিল বাঁজবন্থবিন্ রুপে সকল দিগি আঁল হইল । 
কাঁঞ্চনের বাটি হাঁতে মাত! চারি পানে চায় হেনকাঁলে কষ্ণ সাঁকারি সংস্ক লএ জায়। 

হাঁসিএ ডিজ্ঞয। করেন পর্বতের ঝি সত্য করি কহ তোমার মস্তকেতে কি। 

সেকারি বলেন মাতা কই তব ঠাঞ্ডি কি নীমিত্য জিজ্ঞসা সংস্ক বেচিবারে জাই। 
ভবাঁনি বলেন বাঁ কপালের লেখ! যোল। বাঁপু পসোর। একবার সংস্ক দেখ। ৷ 

এতেক যুনিঞ। সেকারি সংস্ক আঁলাইল কাগচের মোড় সংস্ক দুর্গাভুজে দিল । 

সংস্ক দেখিএ দেবি দিসে হইল হারা চাঁহি রহিল। মাতা বিজলির পাঁর।। 

সংস্ক দেখিএ মা গ কহিচেন হাঁসিএ এই ঘাঁটে এই সংঙ্ক দেহ পরাইএ। 

সেকরি বলেন তুমি বট কাঁর ঝি আগে পরিচঅ দেহ তবে ত সংস্ক দিই । 

্রীহুর্গ বলেন আমারে তুমি ন। চিন সেকারি পরিচয়্য দিন আমি রাজার ঝিয়ারি। 
সিষু ১ক] কাল হইতে আমি আছি বাঁপঘরে পবিচয় দিলেন দুর্গা সেকাঁরির তরে। 

ছুটি বাই সংস্ক দেও তোমার নাঁঞ্ ভয় বাছিএ দিবে জে সংস্ক ভাঁলে। জেবা হঅ। 

হাঁসিএ কহিলেন কথ। জগতোজননি বাছিয়। দ্রিলেন সঙ্ক সেকারি আপনি । 
সেকাঁরি বলেন জদ্দি পঞ্চ তঙ্কা পাই তবে তোমায় সংস্ক দিতে পারি ছুটি বাই। 

দুর্গা বলেন পঞ্চ তঙ্ক। দিব রে তোঁমাঁয় ছুটি বাই সংস্ক দেহ তোঁমার নাঁঞ্ি ভয়। 
সেকারি বলেন মা গ কই তবো। কথা৷ ঘাটের কুলে তৈল জল বলে। পাঁবো। কোথা 1... 
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৯২ রামজন্স, *প্রহেলিক। পদ, শিবের বূপবর্ণিম। 
_.. কৃত্তিবাস, প্রসাদদাস, কৃত্তিবাস 

পুখিসংখ্যা ১২৮৫; পত্র ১7 অথগ্ডিত; আকার ১৩২১৫ 

[১ক ৭শ্রীত্রীহরিঃ ॥ 
রামের জনম মুনি নাচিচে সকল মুনি দও কোমগুল করি হাঁতে 

নাচে রিসি মুনিগন অজদ্ধীর প্রজাগন হরিসে নাঁচএ দসরথে | 

দেবগন সংহতি নাঁচে দেব প্রজাপতি সচি সাচি ইন্দানি সংহতি 

স্বাপর জঙ্গম সার তার গ্রহগন আর হরিসে নাচএ বন্থুমতি । 
দিব্য দিব্য নারিগন পরি সব অভরন চলি জায় জতেক যুন্দরি 

চলি জায় রাজপথে দেখিবারে বঘুনাথে সম্মুখে নাচিচে বিদ্যাধরি | 
ঘরের ভিতরে বলে বত্বের পিদিপ জলে কৌসল্য। হএছে পুত্রবতি 
স্বরম্বতি চরন সিরে করি বন্দন কৃত্িবাস মধুর ভারথি ॥ 

প্রতু রাম চরন পাখালি চাঁপলাম় 
গৌতমঘরনিকথা যুনিএ লাগএ ব্যথা তরমনি তরিএ পাছে জায়। 
গঙ্গার দুকুলে বন জত বৈসে মুনিগন এই নাঁএ সভে কৰি পার 
সফরি মারিএ ঘাঁটে বেচি লঞ। গোলাহাটে ইহা। বই বিতি নাই আর। 
তুমি রাজকুমার আমী চ্ছার গৌঞ্ার হট য়েড়ি কি তুয়। আগে 
এঁ পদপক্কজরেন্ছ পাঁসাঁন মাঁনবিতন্ছ স্থনি মোর বড় ভয় লাগে । 

রাঙ্গ। চরনের গোচর তোর ঘরনি অবধ মোর নিজ হাথে দেহ পাটা লেখি 

কর ভার অঙ্গিকার তবে সে করিব পার পাটাতে প্রসাদদাস সাথি ॥ ১কা] 

[১খ পশ্রীশ্রীহরিঃ ॥ 
অথ শ্রীসিবের রূপবমিদ্ধ1 লিক্ষতে ॥ 
সিবের লম্বিত জটা! মেঘের ছটা চরনে পরেছে ছুলে 
সিব জগতগুর কল্পতন্ধ নাচিচে বাছ তুলে । 
সিব বব বম ভোল! গলে হারমালা৷ কপালে অর্ধচন্দ 
মনিবের জটাঁর ভার গঙ্গা অবতার সদাই করিছে রঙ্গ। 

রামু রাম বলি চন্দমৌলি বামগ্রেমে মাতআরা 
প্রফল্পর্ণ বদন ঢুলুঢুলু লোচন সদাই বহে প্রেমধারা। 
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রাম রাম বলিএ সিবকে ঘেরিএ নাঁচিচেন ভবাঁনি 

ঘড় দড় ধারা বহিচে পারা জেমত মন্দাকীনি। 

রাম রাঁম বলি ছুবাছু তুলি সদাসিব নাঁচিচে 
নন্দি ভিঙ্গ নাচিচে রঙ্গে মহাদেবের কাছে। 

জয় সিবসঙ্কর হর গঙ্গাধর অনাদি আদি জে 

পার্বতিকান্ত না পেঞ্চে অন্ত নিত্য করিতেছে । 

সিব রাঁম রাম ভোলা পরে বাঁগছালা বিভোলা হইএ নাচে 

হএ সদানন্দ মহাঁআনন্দ নিরাঁনন্দ তেজে। 

পনুঝুছ নপুর ডিনি ডিনি ভন্বুর ধিকি ধিকি বিসপায় চলে 
আধ সিকি ধিকী ধিকী প্রজলিত হুতাঁসন ধ্িকী ধিকী ভালে । 

সিবের সর্ধবঙ্গে বিশ্বর্ধথাম ভূসন ভাসিচে তায় 
জটার মর্ধে জুবতি গঙ্গা তরঙ্গ বহিএ জায় । 

সিবের কপালে স্বসোধর করিছে ঝলমল কানে ধুতুরার ফুল 
রাম নামেতে সদত মর্্ আখি জে ঢুলুচুল। 
বাম নাম বলি সিব নাঁচিচে জট পরেছে খুলে 
সিব সাঁর কর্যছে হারের মাল ফনি ছুলিছে গলে। 

কীণ্তিবাঁষ পপ্ডিতের জন্ম্ণ যুতক্ষনে লক্ষি কীপ। করে জে জন রামায়ন যুনে ॥ 
ইতি প্রীসিবের রূপবন্সিম। -ইতি সন ১২৫৪ সাল বিতারিখ ১১ জেষ্টী যুমবার। 

৯৩ রামায়ণ (জৈমিনি ভারত ) 

কেশব মিত্র 

পৃ'থিসখ্যা ১০৯৬; পত্র ৩০ (২-৩১) খণ্ডিত; আকার ১০১৫ ৩২৮। 

রর [২ক টোনে আইসে বান জখন বেল৷ অবসান । 

নদ নদি ডিঞাঁইআ বিদ্ধে ত পর্বত একে দিনে বেড়ায় বান ছয় মাসের পথ। 

নানা মুত্তি ধরিআ বান বেড়ায় দেসে দেসে এক লক্ষ মুগ মারিলে তবে টোনে আইসে। 
এমন বানের সিক্ষা নাহি ত্রিতৃবনে কিবা সিখাইল ইহা৷ কোথা থাকিআ! জানে । 
এইমতে ছুই ভাই বনে খেল। খেলে আচস্বিতে গেল ঘোড়া সেই তরুতলে। 
ঘোড়া দেখি কৌতুক হইল ছুই ভাই জয়পত্র ঘোড়ার কপালে নেহাঁলিআ৷ চাই। 
পত্র পাইআ! ছুই [ ভাই ] কোপে জলে নিজ্জাস করিআ] ঘোড়া বান্ধে গাছের ডালে । 
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ছুই অক্ষোহিনি কটকে ঘোঁড়। না পাঁরে বাদ্ধিতে হেন ঘোড়া লব কু বান্ধে ভালমতে। 

ঘোড়া বাদ্ধিআ মায়ের কাঁছে গেল ছুই জন ঘোড়া বন্দি হইল বার্ত। পাইল সত্রত্বন | ২ক] 

[২খ সন্্প্নর ঠাই ছু কহে বারে বার ঘোড়া বন্দি হইল তোমার যমুনার পার । 
রাঁম বলেন ঘোঁড়। ঝাঁটি আনহ সত্রপ্নন জজ্ঞ অবশেষ পুন দিব ত এখন । 
স্থনিঞ। সত্রত্নন তবে করেন বিপাদ না জানি আজি কিব। পড়ে ত গ্রমাদ। 

বিসম দক্ষিন দিগ বড়ই সন্কট দেবগন জাইতে নারে সে দেসের নিকট । 

অনেক সঙ্কটে আমি মারিলাম লবন লবন হইতে কে বা আছে ত বিসম। 

পৃথিবীমণ্ডলে কে বা ঘোঁড়। রাখিতে না পারে হেন ঘোঁড়। বন্দি করে কোন মহাবলে। 
ঘোড়। দেখিতে পুনর্ধার আইল! ছুই ভাই কটক লয়্য। সত্রতন্ন আইল তথাই। 

ছুই ভাই খেলা খেল দেখেন শত্রপ্প শত্রপ্স বলে ঘোড়া বাদ্ধিল কোন জন । 

কোন জনের হইআঁছে মরনের সাদ ২খ] [৩ক সবংসে মরিতে তাঁর রামের সনে বাদ। 

কটক দেখি ছুই ভাইর তিলেক নাহি ডর ঘোড়া কে বদ্ধিলেক কহ আমার গোচর। 

সত্্ঙ্ের কথ। যুনি দুই ভাই] হাসে কি নান তোমার কহ বৈস কোন দেসে। 
কোন বংসে জন্ম তোমার দেহ পরিচয় ঘোড়ার কথ। তোমারে তবে কহিব নিশ্চয়। 

সব্্রত্ন বলে মোর জন্ম স্থর্ধযবংসে চাঁরি ভাই বসি মৌর। অজোধ7াঁর দেশে । 

দসরথের পুত্র মৌর। ভাই চারি জন শ্রীরাম লক্ষন আর ভরথ সত্ত্ব । 

শ্রীবামের জত গুন ষুন তাহ! কহি আপনি বিষ শ্রীরাম সংগ্রাম]বিজয়ী। 
সবংসে মারিল। বাম লঙ্কার রাঁবন তাহার ভাগিনা ৩ক] [৩খ মাঁরিলাম আমি ছুঞ্জয় লবন । 

চাঁরি ভাইর কনিষ্ট আমি সন্দ্রন বলি লবন মারি বসাইলাম মথুরা নগরি। 
আমার জেষ্ঠ লক্ষ্মন সংসাঁরবিদ্রিত জে লক্ষন মারিল দুর্জয় ইন্দ্রজিত। 
জেই পব বির মারিল তার! ত্রিভুববন জিনে আর কে জুঝিবেক আমা চারি ভায়ের সনে 

এত জদ্দি বলিলেন বির সত্রন্ন বূপিআ। ত দুই ভাই করে ত তঞ্জন। 

চাঁরি ভাই তোমর। আমর! ছুই ভাই আজি সারিঅ। জাহ তুমি ছাওআলের ঠাঞ্চি। 
মরিতে আইলে আম ছুই ভাইর নিকট কেমতে লইবে ঘোড়া সারিআ! স্কট । 

এত জদ্দি তিন জনে হইল গালাগালি তিন জনে. জুদ্ধ বাজে তিনে মহাবলি । 

খুড়া ভাইপোঁএ জুদ্ধ কেহ নাহি চিনে ৩থ] [৪ক গালাগালি মহাঁজুদ্ধ বাজে তিন জনে । 

নান। অস্ত্র দুই ভাই পেলে চারিভিতে- ফাঁফর হইল সত্রত্স না পারে সহিতে। 

সন্ত্রজ্জন বলে কটক কোন কর্ম কর সকল কট বেড়ি দুই ছাওআল ধর। 

দুই অক্ষোহিনি কটক সত্রক্্ের ঠাট লব কুশ বেড়িলেক নিসদ্ধি করি বাট। 
কটিকের বাহির হইআ। রহিল সত্্্ধ এত ঠাঁটের ভিতরে জুবে ভাই ছুই জন। 
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কুস বলে সত্রত্প পালাইল! ভরে কটক সমূখে থুইআ। গিঅ। রহিল তাঁর আড়ে। 

এই বড়াই করিআ গিআ হইল বিমুখ সকল কটক মারে। তোর দেখহ সমুখ। 
সত্ত্ব বলে তোমর! ছুই জন ছাঁওআঁল ছাওআঁলের সনে জুদ্ধ লহে ব্যবহার । 
কটক থাকিতে কেন জুবিব আপনি অর্ব,দে অর্ধ.দে কটক দুই 9৪ক][৪খ অক্ষোহিনি। 
সকল কটকের ঠাঁঞ্চি সারিঅ! জাহ রনে তবে লব কুস জুঝিয় মোর সনে। 
সত্্ত্বের কথ। স্থনি ছুই ভাই হাসে সকল কটক মাঁরিআ। তোমা মারিব সেসে। 
কুশ বলে লব ভাই তুমি বসি থাক আমি কটক মারি তুমি কৌতুক দেখ। 
কুশের প্রধান বান বেড়াজাল নাম বেড়াঁপাঁক বানে কুস পুরিল সন্ধান । 

পৃথিবে ঘুরে বান জেন কুমারের চাক সকল কটক বেড়িআ বান জুড়িলেক পাক। 
বেড়াপাঁক বনে কার নাহিক নিস্তার একে বাঁনে নকল কটক করিল নংহাঁর। 

বিনাস করিল ঠাট নাহি এক জন দেঁখিআ মহাত্রাস পাঁইলা সত্নস্্ | 
বাসি রাঁসি ঠাঁট পড়িল গাঁদি গাঁদি রনস্থলে বহিঅ। জায় রক্তের নদি। 
ত্রাধ পাইআ। সন্ত্ত্বন করে অন্থমান দেসে ন। জাইব আঁর লইআ। পরান । ৪খ] 

[৫ক কুস ডাঁকিঅ। বলে ষুন সত্ত্ব এত ঠ।ট কোথা গেল নাহি" এক জন। 

লবের কনেষ্ট আঁমি আমার বল টুটে লব জদদি জুদ্ধ করে পৃথিবি না ত্াটে। 
কি জুক্তি সন্তস্স ভাঁব মনে মন পলাইআ জাবে কিব। ফিরিআ। দিবে রন । 

জদ্দি পলাঁইআ জ!হ রহিবেক ক্ষীতি জদি জুদ্ধ কর তবে নাহি অব্যাহতি। 
জাহ ভালবাস তুমি সেই কম্ম কর চিস্তিঅ। ভাবিআ৷ জুক্তি মনে কর দড়। 

স্্দ্ন বলে কুস কিছু মিথ্যা নহে জত কিছু বলো তুমি আমার মনে লহে। 
আমি জুদ্ধ করিলে করি নাহিক নিস্তার বুঝিতে না পারি তোরা কোঁন অবতার । 
আমার জুদ্ধে লব কুম কোন জন তরি এক ঘ জুঝিব আমি মরি কিন্বা মারি। 
কুস বলে সত্ত্ব মনে করিলে ড় এই আমি বান এড়ি জমের বাড়ি লড়। 

লব বলে কুস যুন আমার বচন তুমি মারিলে কটক আমি মারি সত্রস্্ । 
লবের কথা ৫ক] [৫খ স্থনিঞা কুল বির হাসে আমার জস ঘুচাইতে ভাই ভুক্তি 

নাঞ্ি আইসে। 
এত ঠাঁট মারিআ! আমি করিম সংগ্রাম এক জন মারিআ! তুমি থুইবে আপন নাম । 
কনেষ্ট থাকিতে কেন জেষ্ট করিব রান] তুমি কৌতুক দেখ আমি মারি সত্রঘ্ন। 
কুস ধ্ছক পাতিলেক লব করিআ। পাছে সন্ধান পুরিঅ! কুস গেল সত্রস্বের কাছে। 
কুস বলে সন্তক্সন এই বান এড়ি ইহ! রাখিতে পাঁর জর্দি তবে বির বপি। 

সন্্রআ্জন বলে আমি আগে এড়ি বান তবে বান এড়িহ জি রহে ত পরান। 
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তিন লক্ষ বাঁন তবে শত্রত্ন য়েড়ে কথ ছুরে গিআ। বান উফ্ড়িআ পড়ে । 

জত বান সন্্রন্ন করে অবতার কুসের বানে সকল অস্্ করে ত সংহার। ৃ 

ত্রান পাইআ। বান তবে এড়ে সত্ত্ব ৫খ] [৬ক ফুরাইল সকল বাঁন সন্ত, হইল টোন । 
কুস বলে সত্্ক্নন আর বান আছে তোমার বান ফুরাইলে বান এড়িব পাছে। 
প্রতিজ্ঞা করিন্ু আমি তোম।র বিগ্ভমানে অস্ত ফুরাইলে আমি এড়িব সন্ধানে । 

কুসের তরে ডাঁক দিআ! বলে সত্রপ্নন তোঁমা আম ছুই জনে সৌর হইল বন। 

কেহ পরাজয় লহিল ছুই জন'সেৌঁীসর চল বনে ক্ষেম] দিআ। ছুই জন জাই ঘর। 
সন্্প্নের কথ! স্থুনি [কু]সের হইল হাঁস বাঁহড়িঅ। দেসে জাবে ন! করিহ আঁস। 

মে আসে ভন্ম দেহন! ন। জাইবে দেসে এই আমি পাঁঠাই তোমায় ঘমের উদ্দিসে। 
মহাঁপাস বান কুস জুড়িল ধন্ুকে মহাঁসব্দ করিআ! বান উঠে অন্তরিক্ষে। 

মেঘের গঞ্জনে বাঁন করে ত গঞ্জন মহাঁপ।স বাঁনে ফুটিআ। পড়ে সন্ত্্ | ৬ক] 
[৬খ সন্ত্রপ্পন পড়িঅ। রহিল। বনের ভিতর ছুই ভাই গেল এখন মায়ের গোচর। 

সিতা বলে লব কুদ বিলম্ব কেন আজি তপবনের ভিতরে আজি করিলে কোন কাজ্জি। 

জুদ্ধের কথা ন। কহিল মায়ের গোচর ছুই ভাই খেল। খেলিলু ছুই প্রহর । 
জত বাঁজকুমাঁর আইল তপোবনে কৌতুকে খেল। করিলাম তাহ। সভার নে । 
মিষ্ট অন্ন পাঁন দ্বোহে করিল ভোজন পাত্র মিত্র লইঅ। বাম আছেন জন্ঞস্থান। 

হেনকাঁলে তিন জন গেল সেইখানে রনবিবরন কহে রাঁমবিগ্ঘমানে। 

তিন জন বার্ড! কহে হইঅ। উদ্ধস্বাসে দুই ছাঁওআলে জুদ্ধ করে বাল্সিকের দেশে। 
লব কুশ নাঁম ধরে জমক ছুই ভাই পৃথিৰি না আটে গোলাঞ্ তাহ। সভার ঠাঁঞ্জি। 

বড় ভয় করি গোঁসাঁঞ্ কহিতে বিবরন ছুই অক্ষোঁহিনি সমেত পড়িল! সর | ৬] 
[থক আপনি জুদ্ধ কর্ জদ্রি পৃথিবি সমেতে জিনিতে পার নার ন। পাঁরি বলিতে। 
জজ্ঞের ঘোঁড় বাঁদ্দিঅ। বীঁখিল তুই জন এত প্রমাদ পড়িআছে ঘোঁড়াঁর কারন। 

আছাড় খাইঅ। রঘুনাঁথ পড়িল! তুমিতলে এতেক প্রমাদ পাড়ে কোথাকার ছাওআলে। 
হুর্ধ্যবংসে আমার জতেক হইল রাঁজ। জুদ্ধেতে পড়িআ কেহ নাহি পায় লঙ্জ।। 

ুর্ববপুরূদ অলাবন্ত মাঁরিল রাঁবনে হেন রাঁবন সবংসে পড়িল মোর বানে। 
ছু্জরয় লবন দানব বাঁবনভাগিনা! জাহাঁর নামে ত্রিভূবন কীপে সর্ববজন।। 

বাঁৰন হইতে অনেক ধিসম লবন হেন লবন মাঁবিল মোর ভাই জত্তন্ব। 

আমাঁরে অধিক বির সত্ত্ব ভাই হেন ভাই পড়ে কোন ছাঁওআলের ঠাঞ্ছি। 
জ্রীরামে প্রবোধ করে ভরথ লক্ষণ ক্ষেত্রি ক] [৭থ ধর্ম আম! সভার রনেতে মরন। 
ক্রন্দন সংঙ্কল গৌসাঞ্টি ন! কর বিসাদ দৈবনির্ব্বদ্ধ আছে পড়িব প্রমান । 
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জদি রঘুনাথ তোমার আজ্ঞা পাই সেই ছাঁওআঁল মাব্িতে তবে দুই ভাই জাই। 
তোঁমাঁর বল জেই ধরে তাহার হাতে মরি ত্রিতবনে গোঁপাঞ্ি আর কোঁথাহ না হারি। 

রাঁম বলেন হুন রলি ভরথ লক্ষন সাবধাঁন হইআ৷ ছুই ভাই.করিহ রন। 
এক ভাইর সোক মোর স'ভাইল বুকে. ভাবিআ মরে"! পাছে দুই ভাইর মোকে। 

ছাঁওআঁল হইঅ1 মারে জখন ভাই সন্ত্বন বড়ই প্রমাদ দেখি বিসম ঘটন। 
বিদায় হইআ। চলে ভরথ লক্ষন চারি অক্ষৌহিনি ঠাট দুর্জয় সাজন । 
দস লক্ষ রথ লয়্য জোগায় সারথি দস লক্ষ চলিল প্রধান সেনাপতি । 

সেনাপতি সব চলিল সাঁজন রথে ৭খ] [৮ক ঘোঁড়। হাথির উপর রাউত নান। অস্ত্র হাথে । 

জাঠি ঝগড়া সেল মুদগর মুসল খাঁগ্ড। ভাবুস টাঙ্গি দেখিতে ভয়ঙ্কর । 
গদ। সাবল কেহ কাঁছে ত কামান বিচিত্র নিশ্মান কাঁর হাথে ধনুক বান। 

ছুঞ্জয় মর্ত হস্তি করিল সাজন হাখির উপর চড়িল। ভরথ লক্ষ্মন ৷ 

গগনমণ্ডল হইল ধুলায় অন্ধকাঁর কটক লইআ ছুই ভাই] যমুন। হইল। পার । 
জেই রনস্থলে পড়ি আছে সন্্ক্ম সেই তপোবনে গেল। ভরথ লক্ষ্মণ । 

শুগাল কুঃকুর আর স্থকিনি গিধিনি কাট! কন্দ মাংস লইঅ। পাড়ে টানাটানি । 

গিধিনি স্ুকিনি পক্ষ ছাইল আকাস ভরথ লক্ষণে তাবে লা]গিল তবাস। 

ভরথ লক্ষন দোহে করেন অনুমান দেসে না জাইব ভাই লইঅ। পরান । 

ভরথ বলেন যুন বলি ভাই হে লক্ষন কোনখানে পড়ি আছে ৮ক][৮খ ন ভাই সত্স্বন । 

লক্ষন বলেন ভর্থ ভাঁই বড় বাসি ভয় বড়ই প্রমাঁদ দেখি ভাই জিবন সংসয়। 
তপোবন চাহিঅ]| বেড়ান ভরথ লক্ষন হাথে ধনছুকবাঁন পড়ি আছেন সক্রদ্ন.। 

মাথায় হাত দ্িআ] এখন দুই ভাই কান্দে প্রান ছাঁড়িল. ভাই কাহার বিবদে । 

যমুনার কুলে মারিলে লবন মহাবির সেই যমুনার কুলে তোমার লোটাীয় সবির । 

হেন মহাবির কোথা আছে ব্রিভুবনে পরাজয় করি তোমায় মারিল পরানে । 
মড়া কোলে কবিঅ। কান্দেন ভরথ লক্ষণ পাত্র মিত্র দেয় তাবে প্র বোধ বচন । 

কাদিলে ন। পাবে কত করহ বিসাদ সন্ধান কর কে এত পাঁড়িল প্রমীদ। 

হাথে ধগুকবান ঠাট রহিল সন্ধানে কটকের মহাঁরোল সিতার্দেবি ষুনে । 
সিত। বলেন লব কুসের বুঝিতে নারি মন কোন প্রমাঁদ পাড়িআছিস তোর। ছই জন। 

তপবনে ষুনি কেন কটকের রোল বড়ই প্রমাদদ উঠিআছে গণ্ডগোল । ৮খ] 

[৯ক কার সনে করিআছ বাদ বিসম্বাদ না জানি কোন দিন মোরে পড়িব প্রমাদ। 

যুনিএ৷ মাঁয়ের কথ! লব কুপ হাসে মায়েরে প্রবৌধ করে অশেষ বিশেষে | 
লব কুশ বলে মা না জান কারন মুগ 4৪ কোন বাজ আইল তপোবন । 

২৯. 
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জত জত রাজা আঁছে পৃথিবিমগুলে মগ মারিতে আইসে সভে যমুনার কুলে । 
বাঁজা আসিতে কটক আইসে সংহতি কটকের রোঁলে কেন ম। তোমার চিস্তিতি। 

আম ছুই ভায়ে মূনি থুইঅ। গেল দেসে কোন রাজ। আইল বনে ন। জানি বিশেষে । 
মুনির আজ্ঞায় ছুই ভাই রাখি তপোবন জানিঞা আইসি তপোবন আইল কোন জন। 
তপবন নষ্ট হইলে মুনি দিবেক দোষ বড় ভয় বাসি মা গ মুনির হইলে বোষ। 
মিছা করিঅ। জত ভণড়ে সিতা নাহি জানে মায়ে ঠাঁঞ্ি বিদায় হইআ। ৯ক] 

[নথ চলে ছুই জনে। 

বনধুলি গায়ে মাঁথে সংগ্রামের বেস বনের ভিতর আসি করিল প্রবেস। 
মনোহর মুত্তি দেখি ছুর্ববাদলশ্যাম্ ভরথ লক্ষন বলেন আইল শ্রীরাম 
রাম জদি আসিত। তবে এক জন ছুই বাঁম কেন দেখি না বুঝি কারন । 
সেই মুত্তি সেই বেস সেই ধন্ছক সর সেই বল বিক্রম দেখি রামের সৌঁসর। 

আপনি শ্রীরাম জদি আইসেন জুঝিবারে ত্রিভূবনের শক্তি ইহ জিনিতে না পাঁরে। 
এক রাম জিনিবারে পারে ত্রিভুবন ছুই বাঁম ইহাঁরে জিনিব কোন জন। 

ভর্থ লক্ষ্মণ ঘোহে হইলা বিশ্বয় কে তোর! ছুই জন দেহ পরিচয়। 

হাসিআ উত্তর করে ছুই ত কুমার আমার জাতি কুল কেন করহু বিচাব। 
মুনির পুত্র ঘোঠে জানি পড়ি মুনির ঠাঞ্চি লব কুস নাম ধরি [১০ক জমক ছুই ভাই। 

দসরথের পুত্র আইল সত্রত্স নাম অনেক ঠাঁট লইআ! সেই করিল সংগ্রাম । 

এক ভাই মাত্র জুদ্ধ করিন্থ তাঁর সাথে এত কটক পড়িআছে এক ভাইর হাঁথে। 

দুই ভাই জুঝি জি পৃথিবি না আটে দেবগন নাহি আইসে আঁম। ছার নিকটে । 

কটক লইঅ। ঘোহে আইলে তপবন পরিচয় দেহ মোরে তোমরা কোঁন জন । 

এ বোল স্থনিঞ্া। ভরথ লক্ষ্মণের হইল হাঁস বাহিরে তঙ্জন করে অন্তরে তরাঁস। 

চারি ভাই আমরা জোষ্ঠ] শ্রীরাম সভারে কনেষ্ট ভাই সত্তদ্সন নাম। 

মধ্যম ভাই মোর। ভরথ লক্ষ্মণ আমার ভাই মারিআ। কেমতে সারিবে ছুই জন। 
খুড়া ভাইপোঁএ নহিল প্রিচয় গালাগালি মহাঁজুদ্ধ বাঁজিল সংসয় | ১০ক] 

[১০খ কুসে ভরথে দুই জনে বাজে রন মহাঁজুদ্ধ বাঁজিল তবে লব লক্ষ্মণ। 
চারি অক্ষহিনি ঠাট আইল সাজনে ছুই ভাগ হইঅ। প্রবেস করে বনে। 

ছুই অক্ষোৌহিনি গেল ভরথের পাছে আর [ছু]ই অক্ষোহিনি লক্ষ্মনের কাছে। 

লব লক্ষ্মনে উঠিল মহামার ছুই জনে মহাজুদ্ধ বিষ্ণু অবতার । 
চমতকার বানে লবের বড় সিক্ষা এড়িলেক সেই বাঁন কাঁর নাঞ্ডি রক্ষা । 

ঘোর নামে মহাঅস্ত্র লবের মোনে পড়ে ত্রাস পাইঅ। লক্ষণের ঠাঁট পলায় উভরড়ে। 
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ত্রাস পাইঅ! পলাঁয় ঠাঁট পথ নাহি দেখে পর্বতের ভিতরে কেহ ভয় পাইআ ঢুকে । 
ঠেলাঠেলি পলায় কেহ পাঁএর চাঁপানে মরে ঝাঁপ দিআ পড়ে কেহ যমুনার জলে । 
কেহ কাঁরে নাহি দেখে জেব। ১০খ][১১ক জথ| জাঁয় লক্ষ্মণ এড়িঅ। ঠাঁট সকল পলায়। 
পলাইল লক্ষণের ঠাট নাহিক দোসর একেশ্বর রহিল! লক্ষ্মণ রনের ভিতর । 

এমন বানের সিক্ষ। কে জানে বিশেষ ুহাঁর হাঁথে সারিআ। কেমতে জাব দেস। 

কতু নাহি দেখি এমত কথাহ ন। স্থনি একে বানে পলায় ঠাট ছুই অক্ষোহিনি। 

ত্রিভুবন জিনে দুর্জয় ইন্ত্রজিত ইন্দ্র জম বরন জাহাঁর বাঁনেতে কম্পিত । 
হেন ইন্দ্রজিত মাঁরিলু' নাহি করে? ভয় ইহার হাথে আঁজি আমার জিবন সংদয় । 
সাহসে ভর করিআ লক্ষ্মণ এড়ে বান অগ্নি হেন জলিআ! বাঁণ উঠিল গগন । 
লক্ষমনের বানে আলে। করিল সংসার জতেক লক্মনের ঠাট আইল আর বাঁর। 
লক্ষমনের বান দেখি লবের তরাস ১১ক][১১খ লবের ত্রান দেখিঅ। লক্ষ্মণ পাইল আস। 

লক্ষ্মণ বলেন লব পাইন বিরপনা আমি বাণ এড়ি তুমি রাঁখহ আপন1। 
লব বলেন লক্ষ্মণ বড়াঞ্চি কর কিসে তবে বড়াই করিহ জদি সারিঅ। জাঁও দেসে। 

অক্ষয় বান আছে মোর টোনের ভিতর ওর নাঞ্জি জদ্দি এড়ে| তিন সত বৎসর। 

এক বান এড়িয়। তোর এতেক বাখাঁন আর দেসে না জাইবে লইআ পরাঁন। 

কত বান আছে তোর কত জান সিক্ষা এড় দেখি বান তোর কেমনে পায় রক্ষ।। 

লক্ষণ বলেন এই এড়ি ব্রন্ধজাঁল বাঁন ব্রদ্ঝজাঁল বানে তোর নাহি পরিভ্রান । 

জত কিছু বড়াই লব কর অকাঁরন এই আমি বাঁন এড়ি হাঁরাও জিবন। 

লক্ষণের কথ। যুনি লব বির হাসে এড় দেখি বান লক্ষ্মণ জত মনে [১২ক আইসে। 

্রন্ষজাঁল বাঁন তখন এড়িল। লক্ষণ অগ্নিময় পৃথিবি হইয়া! উঠিল! গগন। 
্রদ্ষজাল বান দেখিআ লবের হইল হাঁস মহাসমৃদ্র বান এড়ে ছাইঅ। আকাঁস। 

মহাঁসমুদ্র বানে সাগর উথলে পর্বতপ্রমান ঢেউ আকাসে উঠে বলে । 

অগ্নির মক্র জল ত্রিভূবনে জানে মহাঁসমুদ্র বানে অগ্নি নিভায় ততক্ষনে । 
ভয় পাইয়। লক্ষ্মণ হইল। বিশ্ময় ব্রহ্মজাঁল ব্রর্থ গেল জিবন সংসয়। 
লব বলেন লক্ষ্মণ ফুরাইল তোমার ভাড়া আমার বানে তোমার বান করিলেক গুড়া। 
ইহার অধিক তোমার কত আছে বান সকল বাঁণে লক্ষণ তুমি পুরহ সন্ধান। 
তোমার ফুরাইলে ষুন্য হইবেক টোন তবে সে লক্ষ্মণ মোর তোমার সনে রণ। 

নান! অস্ত্র নান! সিক্ষা লক্ষণ জত জানে চৌরাসি লক্ষ কোটি বাণ 
এড়িলা [১২খ লক্্মনে । 

লক্ষমনের বান গিঅ। ছাইল সংসার ফুরাইল লক্ষ্মনের বাঁন টোনে নাঞ্চি আর। 
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চৌরাঁসি কোটি লক্ষ বান লক্ষন বির এড়ে লবের কাঁছে গিআ! বাঁন উফড়িআ। পড়ে । 
লবের বাঁন দেখিআ৷ লক্ষ্মমের বান কীপে লবের কাছে না জায় বাঁন লবের প্রতাপে। 

সকল অস্ত্র ফুরাইল স্বন্য হইল টোন দেখিঅ। প্রমাদ বড় গুনিল লক্ষ্মণ । 
ডাঁক দিঅ। লক্ষন বলেন লবের গোঁচর আর বান নাঞ্জিি মৌর টোৌনের ভিতর । 

আমার জুদ্ধ এত দুরে হইল অবসান স্থুন্য টোন হইল মোর এড়িতে নাহি বান। 
সর্ধসান্ত্ জানহ তুমি বিচারে পণ্তিত বুঝিআ করহ কর্ম জে হয় উচিত। 

লক্ষ্মনের কথ যুনিয়। লব বির হাঁসে অবস্ত মরিবে তুমি না জাইবে দেসে । 
মরি আর মারি লক্ষণ ইহাতে বড় স্থখ [১৩ক এত বাঁন এড়িলে তুমি না হইলু বিমুখ । 
এক বান মারিব আঁমি আছে অচ্থবন্ধ এক বাঁনে লক্ষন তোমার জে থাকে নির্বন্ধ | 

এই বানে লক্ষণ জদি পাঁও পরিত্রান তবে তোর তরে আর ন। এড়িব বাঁন। 
প্রতিজ্ঞ! করিল ত্র্থ লহিব বচন এই বান ব্রথগেলে না করিব রন। 
বিষজাল বাঁন তবে লবের মনে পড়ে জুড়িল ধুকে বাঁণ লক্ষ্মন কাঁপে ভরে। 
বাষুকী তক্ষক গেন বানের গঞ্জন বিষঙ্গাল বান ফুটিআ পড়িল লক্ষন । 

লক্ষ্মন পড়িল কটকে লাগিল তরাঁস চতুদ্দিগে পলায় কটক নাহি দিসপাঁস। 
ঘোঁড়। হাঁথি মাঁহুত পলা উভরড়ে সটচক্র নাঁমে বাঁণ লব বির এড়ে। 
নদ নদি ভিঞায় বান বিদ্ধে ত পর্বত জে দিগে পলায় ঠাট ১৩ক][১৩খ আগেছায় পথ | 

চক্রবান নাম তাঁর তার। জেন ছুটে এক অক্ষোহিনি ঠাঁট এক বাঁণে কাঁটে। 

এক অক্ষোহিনি ঠাঁট হইল সংহাঁর ইন্দ্রজাল বান লব করে অবতার । 
সকল কটক তবে হইল লবময় আপন আপনি কটক নাহি পরিচয় । 
সটচক্র বাঁণে জত এড়াইল সর সে সব কটক তবে হইল জে লব। 

লব বলিআ। কাঁটাঁকাঁটি আপন। আপনি পড়িল সকল ঠাট অপুর্ব কাহিনি । 

রন জিনিঞ| লব জাঁন ভাইর উদ্দেসে এথ জুদ্ধ বাজিআছে ভরথ আর কুসে। 
কুসের তরে লব নাই দিল দেখ! অস্তর থাকিঅ। ভাইর পরিক্ষ। | 

একেশ্বর ভাই জদি জিনিতে নাঁরে রন নি [১৪ক বর্ঘংলাদি করিমু ঠাঁট ন। খুমু এক জন । 
ছুই অক্ষোহিনি সেনা কটক বিস্তর চারিভিতে বেড়িলেক কুল একেশ্বর | 
কুসের প্রধান বান বেড়াপাঁক নাম বেড়াঁপাক বানে কুস পুরিল সন্ধান । 

বেড়াপাক বান সে বেড়ায় পাকে কার হস্ত পদ কাটে কার পড়ে বুকে । 

বেড়াপাক বানে কাঁরে। নাহিক নিস্তার একে বানে সকল ঠাট করিল সংহাঁর। 
সকল কটক পড়িল এড়াইল সাত জন ভঙ্গ দিয়া দেসে তাঁর! কবিল গমন । 

'যমুনার পার হইঅ। সাঁত জন দেখে উর্ধন্বাস হইআ! তার ভরথেরে ভাকে। 
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ভঙ্গ দেহ ভরথ জিনিতে নারিবে রন দেসের তরে প্রাণ লইয়া [১৪খ জাই অষ্ট জন। 
কুস বলে ভরথ ভাল ন। বলিলে উত্তর ক্ষেত্রিয় বংসে জন্মিয়।৷ কেন হইলে কাঁতির। 

মনে কর পলাইলে পাবে অব্যাহতি জত কাঁল জিবে তার থৃইবে জে ক্ষাতি। 
পলাইআ! গেলে থাকিব অপজপ জুদ্ধ করিঅ| মরিলে থাকে জন পৌরস। 
তোরে এড়িঅ। দিলে লব মোরে হাসে ভরথ মারিতে ভাই ন৷ পারিলে কুশে। 

কোন কালে লব ভাই মারিআছে লক্ষণ তোরে মারিতে মোর বিলম্ব এতক্ষন । 

ভরখ বলে কুস তুমি বাক্যে পাইলে ছল তোর! ছুই দেখি বামের সেৌঁসর। 
রাম হেন দেখি তোমায় তেঞিও করি ভয় বাঁমের হাথে পরাভব অপজস লয় । 

কুশ বলে রাঁম করিঅ। বড় জ্ঞান কর রাঁম করিআ ভরথ কেন বড়াই করিয়। মর । 
আন্তি জদি পড়িলে তুমি আমার সংগ্রীমে আজি মরিলে তুমি কি করিবেন রাঁমে। 
[১৫ক তোমার সোকে রাম আঁসিঅ। জুঝিবেক মোর সনে আমা দোহার ঠাঞ্জি জদদি 

সারিআ। জাঁএ রনে। 

বৃথা ধনুক ধরি তবে লব কুপ নাষ জদি বাম জিনিতে পাঁরে আম ঘে/হাঁর সংগ্রাম । 

ভরথ বলেন কুস তোর ভাল বুদ্ধি লয়ে রাঁমের উপর বড়াই করিস প্রানে নাহি সয়ে । 
জত কিছু লয় মোঁনে আমারে দেহ গালি রাঁমের উপর বড়াই করিম সহিতে ন। পাবি। 
লব করিআ! কুস বড়াই কর অকাঁরন কোঁন কাঁলে লবের প্রান [ল ইআছে লক্ষ্মন । 

লক্ষমনের জুদ্ধে কুশ কার নাই রক্ষা জিত জি লব এখনি পাইতে দেখ! । 
এমত গালাগালি হইল ছুই জনে মহাঁসব মহামারি বাঁজিল দ্বেহে রনে। 

তিরাঁমি লক্ষ কোটি বান এড়িল ভরথ নদ নদি কন্দর ছাইল পর্ধত। 

শুল মহাঁসেল কুন করে অৰতার ভরথের সকল অস্ত্র করিল ১৫ক] [১৫খ সংহার। 

জত অস্ত্র [ত্রার্থ গেল ভরথ চিস্তিত গন্ধর্ব অস্ত্র ভরথ এড়িল তুরিত। 
এক বানে জন্মিল ত্রিস কোটি ত্রিষ কোটি গন্ধর্ধের উঠিল কাঁটাঁকাঁটি। 
আর বাঁন নাঁঞ্ ভরথের টোন হইল স্ুন্য ভর্থ হইতে কুসের বাঁন আছে ছুইগুন। 

কুশ বলে ভরথ বৃথ| বান এড়িস সকল বান ব্রর্থ জায় কী জুদ্ধ করিস। 

তোর বান আমি রাখি লাখে লাখ তোর সক্তি বুঝি আমার এক বান রাঁখ। 

এক বাঁণ বই আমি না জুড়িব ছুই বান একে বানে ভরথ তোর লইব পরান। 
সিংহমুখ বাঁন কুস জুড়িল ধঙ্ছকে সিংহ গঞ্জনে বানি উঠিল অস্তরিক্ষে। 

মহাসব করিআ| বান উঠিল আঁকাসে বানের গঞ্জন যুনি লাগিল তরাঁসে। 
ত্রাষ পাইআ! ভরথ আঁকাঁসের পানে চাঁহে মহাঁসন্ধে পড়ে বান ভরথের গায়ে। 

বুকে বান ফুটিআ৷ পড়িলা ভরথখ মোটের ধার! জেন উঠিল রকত। 
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কটক মমেত্১৬ক ভরথ পড়িঅ। রহিল! রনে তবে লব ধাঁইঅ। গেল ভাইর বিদ্মাঁনে। 
রক্তে রাঁঙ্গ৷ ছুই ভাই করে কোলাকোলি সরোবরের জলে গিঅ। রক্ত পাখালি। 

ঘরে জাইতে জুদ্ধের কথ! কহেন দুই জনে এত ঠাঁট কটক ভাই মারিলাঁম রনে। 

দুই অক্ষোহিনি ঠাঁটে পড়িল সন্ত্প্নন চাঁবি অক্ষোহিনি লইআ। পড়ে ভরথ লক্ষ্মণ । 
রক্তের কলকলি যুনি উথলিল নদি যমুনা ভাসিল রক্তে জল নাহি দেখি । 

ধন্থক বাঁন জুদ্ধের বেস এড়ে ছুই ভাই স্থধুহাঁতে ছুই ভাই দাগ্ডাইল মায়ের ঠাঁঞ্ি। 
সিত। বলেন লব কুশ কেন বিলম্ব এতক্ষন কোন রাজা আদিআছিল মুনির তপোঁবন। 
লব কুশ বলে মা না জান বিশেষ মৃগ মারিআ সে রাজা গেল নিজদেস। 
এতেক প্রমাদ সিত। কিছু নাহি জানে [১৬খ মিথা। করিঅ| মায়ে ঠাঁঞ্চি 

ভীঁড়িল ছুই জনে। 
মিষ্ট অন্ন পান দেহে করিল ভোঁজন অজোধ্যাঁয় গিআ। উত্তরিল সাত জন । 
পাত্র মিত্র লইআ রাঁম আছেন জজ্ঞস্থানে হেনকালে সাত'জন গেল সেইখানে । 
সাত জনের ত্রাস দেখি রাঁম ফাঁফর ভরথ লক্ষমনের আগে কহ ত কুসল। 

প্রমাদ পড়িল গোসাঁঞ্ ডরে নাহি কহি রঘুবংস ক্ষয় করে জমক ছুই ভাই। 

চারি অক্ষোহিনি লইঅ। পড়িল ভরথ লক্ষ্মন পলাইঅ। দেসে মোরা আইলাম সাঁত জন। 
আছাড় খাইআ। পড়িল! রাম হইআ৷ মুশ্চিতি অচেতন রঘুনাথ নাহিক সম্বিত। 
অনেক্ষনে রঘুনাথের হইল চেতন পাত্র মিত্র দেন তারে প্রবোধ বচন। 

তুমি আছ আছে গোঁপাঞ্চি সকল সংসার তোমার বিহনে গোঁসাঁঞ্ি সকল অলার। 
কুলের তিলক তুমি [১৭ক নুর্ধ্যবংসের বাতি আপনি ভগবান তুমি জগতের পতি । 
চক্ষুব জলে রধুনাথের দর্বাঙ্গ তিতে গঙ্গার ধারা বহে জেন হিমালয় পর্বতে | 
বাম বলেন জাব আমি ভাইর উদ্দিসে তিন ভাই গেল মোর আমি আছি কিসে। 

ক্রোধে জুঝিতে রাম চলিল৷ আপনি সংসার তোলপাড় করে কাপে ত মেদনি। 
দস লক্ষ ভ্রমসাঁয় ঘন পড়ে কাঠি প্রধান সেনাপতি সাজে ছপ্নন্ন কোটি। | 
ছত্তিস কোটি সেনাপতি স্থগৃব সংহতি হনুমান পাঠাইয়! রাঁম আনিল সীপ্রগতি। 
স্থগৃব অঙ্গদ আঁদি চলিল বাঁনরগন গয় গবাক্ষ চলে গন্ধমাঁদন। 
নল লিল স্থসেন চলিল জান্ববাঁন কুমুদ সেনাপতি চলে বির হচ্ছমাঁন। 

প্রম'থি সম্পাঁথি চলে ধূ্রলোচন মহেন্দ্র দেবেন্্র চলে স্থসেননন্দন । 
ধর্ম ধুর্মাক্ষ ১৭ক] [১৭খ নড়ে আর গত বলি মহাসিংহনাঁদ সবে চলিলেক স্থবি। 

ছত্তিদ কোঁটি সাঁজিল বাঁনর সেনাপতি রঘবংসের সেনাপতি চলিল সিম্রগতি । 

বিজয় সমস্ত চলে কস্যপ পিঙ্গল ছত্রাজিত মহাঁবল সাঁডিল সকল। 
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তত্রমুখ চলে আর রক্তলোচন রক্তরোল মহাঁকায় ঘোরদরসন । 

ধুতরকেতু শক্রজিত বিসম ছুরন্ত রঘুবংসের সেনাপতি কটকের নাহি অস্ত। 
চৌরাঁপি লক্ষ কোটী সেন। সাঁজল সারথি আঠাইস লক্ষ কোটি ময়মত্ত হাখি। 
তিন বৃন্দ কোটি চলে অর্ধব্দ তাঁজি ঘোড়া সত্তরি অক্ষৌহিনি ঠাট ঝাটি ঝগড়া। 
তিন কোটি রাঁক্ষসে চলিল বিভিষন সাঁজিআ৷ চলিল তারা করিবাঁরে রন। 
সতর জোজন পথ কটক আড়েজোড়ে পুথিবি টলমল করে কটকের ভরে। 

ভূমিকম্প [১৮ক হইল জেন পুথিবি কাপে ছুর্জয় প্রতাপ রাম সাঁজিঅ। জান কোপে। 
কেসব মিত্র রচে গিত অদ্ভূত বানি ছুই ছাঁওআাঁলের তরে এতেক সাঁজনি ॥ 

পথে জাইতে পাঁর হইল নদ নদি জলে জল কাঁদ। হইল কটের পায়ের ধুলে। 
কাদ। সখাইআ। মাটি হইল গুড়। আকাসমগ্ডলে লাগে কটকের পাঁএর ধুল।। 
পৃথিবিমণ্ডল হইল ধুলায় অন্ধকার কটক লইয়া রাম যমুনা! হইল পাঁর। 
যমুনাতে পাঁর হইঅ। গেল। তপোঁবন ভরথ লক্ষন জথ৷ পড়ি আছেন সক্তত্ন । 
তিন ভাই পড়ি আছেন কটক ছয় অক্ষোহিনি দেখিঅ। মহাত্রাস রাম পাইল। আঁপনি। 
দেখিআ ক্রন্দন রাঁম করেন বিসাঁদ মহাঁপ্রলয়কাঁলে জেন হইল প্রমাদ। 
জত সেনাপতি প্রধান মহাঁবির ১৮ক] [১৮খ দেখিঅ1 উড়িল প্রান হইল. অস্থির । 
কটকের হুলাহুলি কাঁপে ত মেদিনি তিন প্রহরের পথ হইতে কটকের রো[ল] স্থনি। 
লব কুস দুই ভাই করে অনুমান কটক লইআ। আইল৷ জুঝিতে শ্রীরাম । 

রনপণ্ডিত ষুনি রাঁম করেন সংগ্রাম চল জাই ছুই ভাঁই মারিঅ। পাঁড়িআ! পাঁড়ি বাম। 
আর জত জুদ্ধ করিলে সেহ কিছু লহে রাম জদি মাবিতে পাবি তবে জন রহে। 
এই জুক্তি তার। করিছে ছুই জনে হেনকালে সিতাঁদেবি আইল। সেইখানে । 
সিতা বলেন কী জুক্তি করহ ছুই ভাই কটকের মহাঁোল ওর নাহি পাই। 
কাহাঁর সনে করিস তোর! বাদ বিসম্বাদ ন৷ জানি কোন দিন মোরে পড়িবেক প্রমাঁদ। 

নিত্য আসিআ তোর! ভাড়াইস মোরে কোন দিন মবে জানি সোকসাগরে । 
মায়ের কথ। সুনিঞ। লব কুস হাঁসে মাএরে প্রবোধ দেই ১৮খ] [১৯ক অসেস বিশেষে । 
পাছে নষ্ট হয় ম! গ মুনির তপোবন আজ্ঞ। দেহ জানিএা মোরা আসি ছুই জন। 
সিতা বলেন কাঁর সনে না করিহ বাদ তোম! সভার আপদ নাহি মুনির প্রসাঁদ। 

কায়মনবাক্যে জদি আমি হই সতি তোম! দ্বোহীর জুদ্ধে কারে। নাহি অব্যাহতি । 

তোম! দুই ভাইর মনে জে করিব রন বাহুড়িঅ। দেশে তার! না জাবেক এক জন। 
পৃথিবি সমেত জদি জুঝে একেবারে এক জন সাঁরিআ৷ তাঁরা ন! জাইব ঘরে। 
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মিথা লহে বচন সিত। জারে বলে আছ্ুক আনের কাজ শ্রীরামেরে ফলে। 
আসির্বাদ করিঅ| সিত| গেল। ঘর জুঝিবাঁরে সাজে এখন ছুই সহোদর। 

ধক বান হাথে নিল সংগ্রামের বে বনের ভিতর ছুই ভাই করিল প্রবেস। 

জেখানে শ্রীরাম সেইখানে গেলা! ছুই জন তিন রাম [১৯খ একে ঠাঞ্জি দেখে সর্বজন | 
এক তেজ এক বল তিন একঠাম সৈন্য সামন্ত জত দেখে তিন রাম। 
পাত্র মিত্র জত প্রধান সেনাপতি মন্ত্রি সব মিলিআ। তবে করেন জুগতি। 
পঞ্চমাঁন গর্তবতি সিতা ত জন হেনকালে মিতাঁরে রাম করিল। বজ্জন। 

মিতারে বজ্জিঅ। রাম থইল! এই বনে সিতার ছুই পুত্র বুঝিলাঁম অন্ুমানে। 
জদি রঘুনাথ ইহারে পরিচয় করে তবে সে সারিআ৷ সভে জাইতে পারি ঘরে। 

ইহ! সতাঁকার বানে নাহি পরিভ্রান সরন পসিআ। সূভে রাখিব পরান। 
মন্ত্রিগন মিলিয়া সভে এই জুক্তি করে লকল মন্ত্রি গেলা তবে রামের গোঁচরে। 

এই ছুই ছাওআল গে।সাঞ্চি তোমার তনয় [২”ক হএ লএ বুঝ গোঁসা[ঞ্ডি] 
দিইয়। পরিচয় । 

তোমার মুদ্তি তোমার বল তোমার ধন্থক বান তোমার তনয় গোসাঞ্জি কতু লহে আন। 

আপন সরির গোঁপাঞ্ি কর নিরক্ষন তোমার আকার গোসাঞ্ি দেখি ছুই জন। 

চন্ত্র হুর্ধ্য সমুদ্র পৃথিবি জি ছাঁড়ে তবে জানিহ গোঁসাঞ্ি এই জুক্কি নড়ে । 

আপুনি চিন্তিয় রাঁম ভাঁবেন মনে মনে পঞ্চমাস গর্ত সিতা আইল এই বনে। 

সেই গর্তে জন্সিল জমক সহোদর 'ত্রেলোক্যবিজই দ্োঠে হাতে ধনুক সর। 
ইন্দ্র জম বন্ধন বিধাতা জদি আইসে তবু জিনিতে নারিবেক গোসাঞ্ চল নিজ দেশে। 
অনেক কথ। কহিল গোসাঁঞ্ি তোমার গোচর পরিচয় দেহ জি সতে জাইষে ঘর। 

মন্ত্রির বচনে বাম হইল বিশ্বয় কে তোমর। ছুই জন দেহ পরিচয় । 
দশরথের পুত্র [২০খ আমি নাম শ্রীরাম তোমরা কাহার পুত্র কিব। দোহার নাম। 
আপন পুত্র হেন দেখি তোমর! ছুই জন জদ্দি আমার পুত্র হও ন! করিহ রন। 

আঁমাঁর জুদ্ধে এড়ান নাই মরিবে তনয় জাবদ নাহি' প্রানে মারি দেহ পরিচয় । 

রামের কথ ষুনিএগ ছুই ভাই করে কাঁনাঁকানি কেমতে বলিব নাম বাপ নাহি চিনি 
আজি গিঅ! জিজ্ঞাদা] করিব মায়ের ঠাই কাহার পুত্র আমর! জমক দুই । 
ছুই ভাই জুক্তি করে কেহ নাই স্থনে ভাঁক দিআ! রামেরে বলে তঞ্জ গঞ্জনে। 
এত দিনে পাইলাম অবুধোর সনে রন পরিচয় দি! মোর কোন প্রয়োজন । 
জদ্দি পরিচয় দ্বিব ছুই সহোদর বনে ক্ষম! দিয় রাঁম ন। জাইব ঘর। 
আঁপন পুত্র বলিতে তুমি লজ্জ। নাহি বান মুনির পুত্রের সনে জুদ্ধ মরিবারে আইস ।' 
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চতুর বড় ছুই ভাই না জানে বাপের [২১ক নাম মিথ্যা করিঅ ছুই ভাই 
্ ভাগ্ডিল। শ্রীরাম। 

রাম বলেন আঁমি গাঁলাগালিরে নাহি পাঁরি তবে বিন্ূপ বলিহ রনে জদি হারি। 

ব্রিভুবন জিনিল রাবন দেব দানব জাহার জুদ্ধে দেব দানব সভে পরাভব। 
হেন রাঁবন আমি মরি সবংসে তোম। দুই ছাঁওআল মারিব এই লাগে কিসে । 

শ্রীবামের কথা স্থুনি হাঁসে ছুই জন কথা৷ কহিতে থুইআছ মারিঅ। রাঁবন। 
রাঁবন মাঁরিলে তুমি কোন কার্যে গনি দড়জনের হাঁথে ঠেকিলে তবে বগ জানি । 
আজি জদ্ি সারিঅ। জাহ ছুই ছাঁওআলের হাঁথে তবে আপন। তুমি বাঁখানিহ ভালমতে। 

পরিচয় নহিল মাত্র হইল গাঁলাগাঁলি মন্ত্রি সব লইয়া বাঁম তবে মন্ত্রনাী করি। ২১ক] 

[২১খ রাম বলেন দ্বোহে জদ্দি না দিল পরিচয় মন্ত্রনা করিআ। জুঝি ন। করিব ভয়। 

ছাগ্পন্ন কোটি আমার প্রধান সেনাপতি তিরাঁসি লক্ষ কোঁটি আমার ময়মত্ত হাঁখি। 

চৌরসি লক্ষ কোটি অর্ধব,দ তাঁজি ঘোঁড়। সত্তরি অক্ষোহিনি ঠাঁট জাঠি ঝগড়৷। 
এত কটক মারে জদি ছাঁওআল ছুই জন বড় অপজস মোর রহিব ত্রিভূবন। 
বাঁছিআ৷ কটক ঠাঁট দেহ চাঁরিভিতে চতুর্দিগে বেড় জাল ন। পাঁরে পলাইতে। 
মন্ত্রি সবের সনে বাম করিল। মন্ত্র! বাঁছিআ। কটক দিল চারিদিগে থাঁনা। 

সাঁজন রথের উপর রহিল সেনাপতি প্রথম রনে চাঁলাইআ। দিল ঘোড়া হাঁথি। ২১খ] 
[২২ক হাঁখি ঘোঁড়া রাউত বূসিঅ। জায় বনে ছুই সিস্থ মরে জেন ঘোঁড় হাঁথির চাঁপাঁনে। 

ঘোঁড়। হাথি চালাইল রূসিআ জায় রনে দেখিআ! ত লব কুস হাঁসে মনে মনে। 

লব কুস বলে ভাই মন্ত্রন৷ করি চুর ছুই ভাই কাটিআ৷ পেলি হাঁথি ঘোড়ার মূড়। 
লব বলেন আমি এড়িন আহুতি তিরাঁসি লক্ষ কোটি কাঁটে ময়মত্ত হাথি। 

ব্রাহ্মনের পৈত। জেন রাউতের সনে পাঁড়ে চেঁচারা কাড়ি হাঁথি কোটি কোটি পড়ে । 

কুস বান এড়িল তার নাম সগড়! একে বাঁনে পড়িল চৌ[রাঁ]সি কোটি ঘোড়া । 
রক্তে নদ্দি বহিয়া জায় ঘোড়া হাঁি ভাসে ছাগ্নন্ন কোঁটি সেনাপতি পলায় তরাঁসে। 
ভাঙ্গিল রামের ঠাট হইল ছত্রাকাঁর দেখিআ রঘুনাথে লাগিল চমতকার । 
সেনাপতি ভঙ্গ দিল লব কুস হাসে [২২খ ডাক দিয়া রামের তরে বলিছে বিশেষে । 

বিন! জুদ্ধে ভঙ্গ দিল তোমার সেনাপতি হেন ঠাট কটক কেন আনহ সংহতি । 

একো সৌপতি তোমার ত্রিভুবন জিনে বিনে জুন্ধে ভঙ্গ দিআ পলইল রনে। 
লজ্জা পাইআ বঘুনাঁথ কি দিবেন উত্তর সেনাপতি পলাইল আমি রহি একেখ্বর। 
আমি একামাত্র তোমর! ছুই জনে কেমনে সারিআ। জীবে আঁজিকার রনে। 

তিন জনে এত জদি হইল বোলাচখল রামের সেনাপতি জত আইল সকল 

ও | 
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চতুদ্দিগে ছাইআ। সেন লব স্ুসে বেড়ে ছাপ্নয় কোটি সেনাপতি জুরে একেবাবে। 
একবানে সেনাপতি সভে এড়ে বান দস হাথ বই বান নহে আগুআন। 
লব কুস দেখিয়া [২৩ক সভের হাত প। কীপে উফড়িঅ1 পড়ে বান ছ্বেশহাঁর প্রতাঁপে। 
ফুরাইল সকল বান সুন্য হইল টোন সকল সেনাঁপতির টুটিঅ। আইল রন। 

লব কুস বলে ভুদ্ধ হুইল অবসাঁন আমর। জুদ্ধ করি এখন পুরিআ। সন্ধান । 
লব বলে কুশ আঁমি এক জুক্তি বলি কেমনে মাঁরিব কটক অন্থমান করি । 

দস হাজার বৎসর জুদ্ধ করি নিরস্তর তবু ফুরাইতে নারিব কটক বিস্তর | 

চক্ষুর নিমিসে ঠাট জদ্দি করিব সংহার তবে চমৎকার ভাই ঘুসে ত সংসার । 
কুস বলে লব আর পড়িঅ। গেল মোনে মংহাঁর অস্ত্র দুই ভাই পাঁইআছি মুনির স্থানে । 
বড় চমতকার বান মুনি দিল সিক্ষা' সংসার মজাইতে পাঁরে কারে! নাহি রক্ষা। 
সংহাঁর অস্ত্রে দুই ভাই পুরিল সন্ধান সকল সেনাপতির লইতে পরান । 
সংহার অন্তর ছুই ভাই পু ২৩ক][২৩ রিলেক রোসে মহাগর্জনে বান উঠিল আকাঁসে। 
পৃথিবিমগ্ডল হইল ঘোর অন্ধকার মহাঁসব্দে উঠিল বান হইল মহাঁমার। 

হাঁথি দেখি দিংহ জেন তারা হেন ছোটে ছাগ্নন্ন কোটি সেনাপতি দুই ভাই কাটে । 
ত্রিতৃবনে না হয় এমত বানের চমতকার চক্ষুর নিমিসে সৈন্য হইল সংহার। 

রক্কের কলকলি মহাঁসব্ব ফুনি রূক্তে ঢাঁকিল দেখ জমূনাঁর পাঁনি। 

ঘোড়া হাথি কটকের নাহিক দোসর সবেমাত্র বঘুনাথ রহিলা একেশ্বর | 
সকল কটক পড়িল রামের ছুই ভাই হাসে রামের তরে ভাক দিআ বলে লব কুসে। 

সর্বলোকের [হও] তুমি ধান্মিক রাম অনোচিত জত তুমি করিলে সংগ্রাম । 
দুই জনের তরে জি তিন জন [২৪ক রোদে ধন্ম ন। থোএ তারে মরে আপন দোসে। 
ঘোড়া হাঁথি ঠাট তোমার কটকের নাহি সংক্ষা সতির পুত্র ছুই ভাই তেঞ্ি 

পাইলাম রক্ষা । 
লব কুসের কথ সনি শ্রীরাম লজ্জিত জত কিছু বল তোমরা নহে অনোচিত। 
পৃথিবিমগ্ুলে আমি রাঁজচক্রবর্তি বাঁজ। আসিতে ঠাঁট কটক আইসে সংহতি । 
তিন ভাই মারিলে আমার কট[ক] বিষ্তর সবেশাজ আমি রহিলাম একেস্বর | 

ঠাঁট কটাক] পাঁড়িআ! আঁমি না জাইব দেসে অবস্য করিব রন জে হউক শেষে। 
আমারে জিনিতে কেহ নাঁরে ব্রিভৃবনে আমার পুত্র বই আমায় জিনিতে নারে আনে। 
পুত্রের ঠাঞ্রিঃ আছে বাঁপের পরাজয় বাঁপ জিনিতে পারে পুজে সান্ত্রে এ ত কয়। 
আপন আকার দেখি তোঁম! ছুই জন মনেতে বিস্ময় মোর এই সে কারন। 
ক্রোধে লব কুশ এখন বলে দুই ভাই [২৪খ আমি এক বোল বলি শ্রীরাম 

| তোমার ঠাঞ্রি। 
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রনপণ্ডিত তুমি পৃথিবির রাঁজ। বারে বারে পুত্র বল নাহি বাস লজ্জ।। 

পুত্র হইয়া বাপের সনে কোথা এ করে রন মুনির পুত্র ছই ভাই জানে পর্বজন । 
মুনির তেজ তোমার তেজ অনেক অন্তর বাড়ি দেশে আর ন! জাইবে ঘর। 
রাঁম বলেন ত্রিতৃবন জদি একেবারে সাজে জিনিতে নারিব মোরে সংগ্রামের মাঝে । 

পিত। পুত্রে গালাগাঁলী কেহে। নাহি চিনে মহাপ্রলয় জুদ্ধ বাজিল তিন জনে । 
তবে কৌসিকবানে রাম পুরিলা সন্ধান জিমুতের নাম জেন করে ত গঞ্জন। 
অস্ত্র সিক্ষা। জানেন রাম রনেতে পপ্ডিত বান দেখিআ ছুই ভাই পলাঁয় তুরিত। 
বানের গর্জন স্থনি পল[ইল উভবড়ে পলাইয়। ছুই ভাই রহিল কথে। দুরে। 
দুই ছাওয়াল পলাইল রাম পাঁইল। [২৫ক আস ধূশ্ম অন্ধকাঁর বানে ছাইল আঁকাস। 
পৃথিবি অন্ধকাঁর হইল রাঁমের বাঁনে অন্ধকারে জুদ্ধ করিতে না পাবেন ছুই জনে । 

কুশ বলেন লব প্রধান তুমি তাই সাঁরিয়। চলিল। রাম আম। দোহীর ঠাঁঞ্ি। 

একেবারে ছুই ভাই করি গিঅ। রন তবে ঘরে জাইব জদি মারিতে পারি বাম। 
নান! সিক্ষ| দুই ভাই নান। অস্ত্র ধরে চিকুর বান এড়িআ। পৃথি আলো করে। 
রামের বানে চুন্ন করিঅ। অন্ধকার ঘুচে সন্ধান পুরিআ! ছুই তাই আইল রামের কাছে। 
শ্রীরামেবে ডাঁকিআ বলে [২৫খ ছুই ভাই কথা গেল অন্ধকার নিস্তার তোর নাঞ্ি। 
তিন জন একেবারে পুৰিল সন্ধান বানে ফুটিআ৷ তবে পাছুআন রাম। 
ক্ষেনে বাম পাঁছুআন ক্ষনে ছুই ভাই বানে বানে ঠেকাঠেকি ওর নাহি পাই। 
কেহ কাছে জিনিতে নারে সমান তিন জন সতের দ্বিবন তিন বাপে পোঁএ রন । 
দুই ভাই ছুই ভিতে রাঁম হইল! মাঝে অজাঁগর সর্প জেন দুই ভাই গঞ্জ্যে। 
নান! অস্ত্র ছুই ভাই এড়ে চাঁরি ভিতে কোন দিগ রাখিবেন বাঁম ন! পাঁরেন সহিতে। 
লব বান এড়িলেক নাম সর্পকল। ধনুক বান] সহিতে রামের বাঁধিঅ। পাড়ে গল! । 

কুস বান ২৫খ] [২৬ক এড়িলেক অমজিত নাম বুকে বান ফুটিআ৷ পড়িল! শ্রীরাম । 
ছটফট করেন রাম জখন প্রান আছে ধাইঅ। ছুই ভাই গেলেন রামের কাছে। 
স্থিত হাঁরাইআ। রাম হইলা অচেতন সংগ্রামের বেশ কাড়িঅ। লইল দুই জন। 
কনের কুণুল নিল হাঁথের ধন্তক বাঁপ মারিআ৷ ঘরে জান দুই ভাই কৌতুক । 
ছাঁগন্ন কোটি মাবিল প্রধান সেনাপতি আঠাইন লক্ষ মারিল ময়মত্ত হাঁথি। 
চৌরাি লক্ষ কোটি অর্ধ,দ তাজি ঘোড়া সত্তরি অক্ষোনি পাইক মাবিল ঝাটি ঝগড়া । 
এত কটক সংগ্রামে মারে ছুই ভাই বাঁপ মারিআ। মাঁএর ঠাঞ্জি জায় করিতে বড়াই । 

হনুমান জানুবান ছুই জন অমর ছুই জন নাহি ২৬ক] [২৬খ মরে বনের ভিতর । 
উঠিবাঁরে শক্তি নাহি বানে অচেতন সেই পথ দিয়। লব কুশের গমন । 
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ঘরে জাইতে ছুই জন ছুই ভাই দেখে ছুই জন বাদ্ধিঅ। নিল রামের ধন্কে | 
লব বলে কুস বিরূতি ছুই মুখ ইহ! দেখিলে মাএর বাঁড়িবেক কৌতুক। 
ছুই জন লইয়। মায়ের কাছে জাই হাথে গলায় ছুই জনে বাঁধে ছুই ভাই। 
ধনুকের গুণে ছুই জনে বাঁধে সাঁঞ্গি করিআ! দুই জন তুলিঅ| নিল কাঁদে । 

এক জন বাঁনর তাঁর আঁর জন ভন্থুক ছুই জনের মুখ দেখি ছুই জন কৌতুক। 
তেরে! দিন নাহি জান মাএর গোঁচর কাদিঅ| ত সিতাদেবি হইয়াছেন বিকল। 
একপৃষ্টে চাঁহেন দিতা করিআ৷ ধেয়ান হেনকাঁলে লব কুশ আইলা মায়ের স্থান। 

ছুই পুত্র না দেখি সিত! উত্তরোলি লব কুস লইল মাঁএর পায়ের ধুলি। 
জুদ্ধের কথ। [২৭ক কহেন মাঁএর গৌচর তাহ। স্থনিঞ্া সিতাদদেবি হইল ফাফর । 
সতেরে। দিবস করিলাম .রাঁমের সনে রন বাম লক্ষন মারিন্থ ভরথ শত্রন্ন। 

ছাঁপ্নন্ন কোটি মারিলাম প্রধান সেনাপতি তিরাসি লক্ষ কোটি মারিলাঁম ময়মত্ত হাঁথি। 

চৌরাদি লক্ষ কোটি ঠাট অব্ব“্ তাঁজি ঘোড়া সত্তরী অক্ষোহিনি ঠাট জাটি ঝগড়া । 
এতেক কটক মা গ মাবিলু দুই ভাই আর অপুর্বব কথ! কহি তোমার ঠাঞ্ি। 

দুর্জয় দুই জন্ত আনিআঁছি বাঁধিআ| ছুআরে ন সাঁভীপ্স মা দেখ না! আসিঅ1। 

রামের গায়ের দেখ এই সংগ্রামের বেস বাঁছড়িআ। তাঁর। না গেলো নিজ দেশ । 

আছাড় খাইআ পড়িল। সিতা। হইআ! মুশ্চিত ম| মা বলিআ কান্দে দুই ভাই নাহিক 

[২৭খ লম্বিত। 

অনেক্ষনে সিতাঁদেবি হইল! সচেতন বাঁপ খুড়া। বধ তোর করিলি কি কারন। 

ত্রিভৃবনের নাথ বাম কে মাঁরিতে পারে হেন ছুই জম মুঞ্ি ধরিলু: উদরে। 
কোনখানে মাবিলি চল ঝাট দেখি পাঁপিষ্ট প্রান আঁমি এতক্ষন বাঁখি। 

উভরড়ে ধায়েন সিত। চুল নাহি বীধে মায়ের পাঁছে ধাঁএ ছুই ভাই মাথায় হাথে কাদে। 
আঁওআসের বাহির হইল দেবি সিতা হ্ুমান] জাম্ুবানের দেখেন আবন্ত।। 

সিতাদেবি চিনিলেন পবননন্দন বর কাড়িতে শক্তি নাই বামে অচেতন । 

সিত বলেন লব কুস পুত্র লহিলী তোরা সন্ত্র হইআ! জন্মিলি পুত্র নাই মোর!। 
তোমারে অধিক এই বির হঙ্গমান এই হঙ্গমান যোর দিল প্রান দান। 

বাবন লইআ। গেল সাঁগবের পাঁর হম্তুমাঁন পুত্র মোর করিল উদ্ধাব]। 

দুই চক্ষুর জলে সিতাঁর তিতিল বমন [২৮ক ছুই ভাই খসাইল ছুই জনের বন্ধন। 
' সিতা বলেন হহুমান পবননন্ধন এক সত্য তুমি আমার করিবে পালন । 
আমি প্রান দিব এখন বঘুনাথের সৌকে এ সকল কথা জেন না৷ স্থনে রিপুলোকে ] 
পুত্র লিল মোর হইল কাল জম সহস্তে বাঁপ খুড়ার বধিল জিবন। 
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লব কুশ বলে মা ক্রন্দনে দেহ ক্ষেমা তোমার দোসে ম! মজিলাম তিন জন|। 
তুমি কেন না বলিলে রাম আম! সভার বাপ আপনার দোসে মা করহ সম্তাপ। 
মাথায় হাথে লব কুশ করিছে কৃন্দন মায়ের পাঁএ ধরিআ! বলে করূন বচন। 
সিতা বলে দেখাহ মোরে জাে৷ প্রভূর কাছে পাপিষ্ট প্রান মোর এতক্ষন আছে। 
শৃগালে কুঃকুরে পাছে ছোঞ্ে প্রতৃর অঙ্গ বাঁট আঁপী দেখাহ মোরে ন। কর বিলম্ব। 

মায়ে পোয়ে তিন জনে ধাএ বড়ারড়ি চারি ভাই প্রত [২৮খ বাম ভূমিতলে পড়ি। 

ঘোঁড়। হাঁথি পড়িআঁছে ঠাট সত্তরি অক্ষৌহিনি রক্তের কলকলী দুরে থাঁকি ফুনি। 
গিধিনি ষুগ্ডনি পক্ষ ছাইল আকাঁদ দেখিঅ। ত সিতাদেবির নাগিল তরাস। 

দেখিলেন সিতাঁদেবি রাঁমের মরন আছাড় খাইঅ। সিত| হইল অচেতন । 
সংসারের দাঁর তুমি আপনি নারায়ন কটাক্ষে জিনিতে পাঁর এ তিন তূবন। 
পুত্র লহিল তোমার হইল ছুই জম বাঁপ মাঁরিআ৷ পাঁড়ে খুড়া তিন জন । 
লব কুশ বলে ম। গ কত দেহ লাজ অগ্নি প্রবেম করিব জিবনে নাহি কাজ । 

এই মহাঁপাঁতকেতে নাহি'ক নিস্তার অগ্নিতে পুড়িঅ। সরির অঙ্গার। 

সিত বলেন অগ্রিতে আমি করিব প্রবেম আমি মরিলে তোরা জে করিস শেষ । 
তিন জন আইলেন যমুনার তিরে তিন কুণ্ড কাটিলেন [২৯ক যমুনার কুলে। 
চন্দনের কাষ্ঠ দিআ! জালিল আনল অগ্নি জলিঅ। উঠে গগনমগ্ডল। 

অগ্নি প্রবেস এখ। করেন তিন জন চিত্রকুটে বাঁল্মিক মুনি করে ত তর্পন। 

চিত্রকুট পর্বত সেহ যমুনার কুলে মুনি তপ করেন সেই ষমুনার জলে । 
এথ| হইতে চিত্রকুট ছুই মাসের পথ তত ছুর যমুনায় বহে ত রকত। 
জমুন! দেখিল মুনি সকল রক্তময় . বক্তের তর্পন করেন মুনি হইল! বিন্ময়। 
মুনি বলেন লব কুম পাঁড়িআছে প্রমাদ দেসেরে চলিল! মুনি করিআ! বিসাঁদ। 
অস্তরিক্ষগতি মুনি চলে নিজ দেসে দুই মাসের পথ গেল৷ চক্ষুর নিমিসে। 

সকল মুনির দেশ রক্তে তোলবোল শ্রগাল কুঃকুরে লাঁগিআছে গণ্ডগোল । 

গিধিনি সগুনি জত পৃথিবিতে বৈসে মুনির দেস ছাঁয়! তাঁরা করিল আকাসে। 
অগ্নির কুণ্ড বনে জলে মুনি [২৯খ তাহ। দেখে হেনকাঁলে সিতা গেল! মুনির সমুখে। 

মুনি বলেন সিতা মোরে কহ ত কারন এতেক প্রমাদ পাঁডিআছে কোন জন। 

সিতা বলেন যুখে ছিলাম তোমার প্রসাদে দ্েসে নাহি ছিলে তুমি পাঁড়িআছে প্রমাদে। 
ফেমনে কহিব কথ! মুখে নাহি' আইসে বাপ খুড়া বধ করিআছে লব কুসে। 

তোঁমাঁর ঠাঞ্ি হোহাকাঁর মন্ত্র অস্ত্র পিক্ষা ত্রিভৃবন জুঝে জদ্দি কার নাহি রক্ষা। 
আপনি গোসাঞ্ি রাম ত্রিভুবন জিনে হেন বাপ মারিআ! পাঁড়ে ভাই ছুই জনে । 
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ঘোড়া। হাঁথি মারে ঠাট সত্তরি অক্ষোহিনি এতেক প্রমাঁদ তুমি কিছু না জান মুনি । 
রামের মরনে আমি তেজিব জীবন মাএ পোএ অগ্নি প্রবেস করিব তিন জন। 

মুনি বলেন অগ্রিতে সিত। না কর প্রধেস বাঁম লক্ষন জিআইআ! পাঠাইব দেশ। 
[৩০ক বাম লক্ষন পড়িআঁছে ভরথ সন্ত্ন্স সৈন্য সাঁমস্ত আর পড়িআছে জত জন। 

সকল ঠাট জিয়াইআ। এখন দ্দিব আমি পুত্র ছুই লইআ সিতা ঘরে জাহ তুমি । 
পিতা বলে দেখি আগে প্রভূর জিবন তবে মাএ পোঁএ ঘরে জাঁব তিন জন । 

্রদ্মমন্ত্র পড়িআ৷ মুনি বসিল1 খেয়ানে ত্রিভূবনের জত কথ ধ্যানে সকল জানে । 

তপোবনে কুণ্ডে আছে ম্তুর্ণ জিবের পাঁনি ধ্যান করিআ জানিল। সকল মুনি । 

বার বৎসরের মড়াঁর অস্তি জদি পায় সেই কুণ্ডের জল দিআ৷ তাহারে জিআয়। 

মুনি বলেন আমার জুক্তি ষুন সিশ্তগন ব্রম্মমন্ত্র পড়িআ। জল ছড়াঁও তপোবন। 
ঘোড়া। হাথি ঠাট পড়িআছে জত দুরে তত দুরে জল ছড়াঁও যমুনার তিরে। 

এক বিন্দু জলমীত্র লাগে মড়ার গাঁয় তখনি উঠিব ঠাট ঘুচিব সংসয় 
্র্মমন্ত্র পড়িআ। [৩০খ এখন জল দিল মুনি তপোঁবনে ছড়ায় গিআ! মৃর্ভয জিবের পাঁনি। 

মর্তয জিবের পাঁনি জখন করিল বরিষন রাম লক্ষণ উঠিলা ভরত শক্রন্। 
হাঁথি ঘোড়া ঠাঁট সত্তরি অক্ষোহিনি কটকের মহারোঁল কাঁপে ত মেদনি। 
ছাঁগ্নক্ল কোটি উঠিল প্রধান সেনাপতি তিরাঁসি লক্ষ কোটি উঠিল ময়মত্ত হাঁখি। 
চৌরাসি লক্ষ কোটি অর্ধ,দ উঠিল তাঁজি ঘোড়া সত্তরি অক্ষৌহিনি পাইক উঠিল 

| ঝাটি ঝগড়া । 

উঠিল সকল ঠাট মহাঁগগুগোল মুনি বলেন যু সিত। কটকের রোল । 

বাম লক্ষ্মণ ভরথ সক্রত্ন বির সেই ধনুক সেই বেস সেই ত সরির। 

সিতাদেবি দেখিল বাঁমের চন্দ্রবদন ভরথ লক্ষন আর দেখি সক্রুত্ব। 

মুনি বলেন সিতা আমি এক জুক্তি বলি ছুই পুত্র তুমি লইয়া! জাহ অন্তঃপুরি। 

[৩১ক বাপে পোঁএ সিতা৷ জেন এথায় দেখা লয় দেসে লই আমি করাইব পরিচয় । 

লব কুশ সিতা মুনিরে নমক্করি লুকাইঅ! তিন জন গেল অন্তঃপুরি । 

শ্রীরাম লক্মন আর ভরাত] শত্রপ্সন চাঁরি ভাই বন্দিলা গিআ! মুনির চরন। 
মরিঅ। জিলাম মুনি তোমার প্রসারে কথার ছাওআল গোপাঁঞ্চ পড়িআছিল প্রমাঁদে । 
মুনি বলেন রাম আমী ন। ছিলাম দেশে কথার ছই ছাওআল আমি ন! জানি বিশেষ । 
ঘোড়া লইআ। বাঁম তুমি জাহ জজ্জকাজে সেই দুই ছাওআঁল আমি লইঅ| জাব পাছে। 
এথা। ছুই ছাওআলের ন। পাঁব দরসন দেসে লইঅ। আমি করাঁব সম্ভাসন। 

জজ্ঞে পৃল্ন দেহ গিআ। হইআছে শেষ সৈন্ত সামন্ত লইঅ। রাম আইল৷ দে্। 
এত ছুরে জমুনি ভারথ অবসান কেশব মিত্র রচিল গাঁত অপূর্ব নির্মান ॥ ৩১ক]... 
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৯৪ র্লামায়ণ (শিবরামের যুদ্ধ ) 

কবিচন্দ্র 

পু'খিসংখ্য। ১১৯৭7 পত্র ২৭; অথগ্ডিত। চিত্রিত % আকার ১১১ ৫%। 

[[১খ শ্রীশ্নীহরিঃ। 

রাঁম রাঁজ। রাজ! রাঘব রাম রাজিবলোচন অঙ্ছপাঁম য়হে রাম। 

রাঁবন পাড়িল] জেন যুমেরূপর্ধত বানে খণ্ড খণ্ড গায় পড়িছে রকত। 

রাঁবনের মুখ হেরি ধাক্ষিক [বিভি]সন বিনাঞ্জঞ| বিনাঞ্চিঞা করেন ক্রন্দন । 
মহাঁবির ভাই তুমি রনের পণ্তিত হেন ভাই [ভুমে] লোটাঁয় নহে ত উচিত। 
অনাগত জত বলি ষুন বিদ্যমান মন্ত্রিগনে তোরে দাদা] বুঝাঁইল আন। 

সিতাঁদেবির তরে তোমায় বুঝাইলাম বিস্তর আমারে ম।রি[লে] লাথি সভার ভিতর । 

রাঁম বলেন মিতা! তুমি বিচাঁরে পণ্ডিত সভ। লাগি কাঁন্দ তুমি নহে ত উচিত। 
জখন বুঝাঁইলে তুমি বিবিধ বিধানে তোমার বচন তখন ন। যুনিল কানে ।১খা] 

[২ক তিন দিনের উপবাপি মনিল চাদমুখ'*' 

নদিকুলে তরূমূলে বৈপ রাম তুমি ফল মুল খুজিয়া তুলিয়া আনি আমি । 

বাম বলেন ভাই লক্ষন বৈস মোর কাঁছে সিত্যাঁর সঙ্গে খুধা ত্রিষ্ট। সকলি গিয়াছে । 
আর ন বাচিবে প্রান জাঁন্গকি বিহনে প্রানের সিত্য। না পাইলে কি কাঁজ জিবনে । 

লক্ষন বলেন যুন রাঁজিবলোচন কালি আমি করিব গিয়া সিত্যাঁর অন্যাঁসন । 

'অবলি সাধিব জি না পাই জাছকি তোমার নফর নাম লক্ষন ধাস্থৃকি। 

আজি আনি ফল মুল করিতে ক্ষন নিরাহারে ছুঃখ [কেন] [২খ পাব অকারন। 
রাম বলেন জাঁবে ভাই ফল মূল আনিতে মোঁর ইষ্ট [বন্ধু] নাই তোমার পাঠাইতে দিতে । 
তবে জদি প্রান লক্ষন জাবে তুমি ভাই "**নিকটে থাঁকিয় অতি দুরে জাইও নাই। 

জে আজ্ঞ। বলিয়া বির চলিল লক্ষন ফল মুল অন্তাসনে বোঁন উপবোঁন। 
গেলেন অনেক দুর ধন্থুক বান হাথে ঠাঞ্ডি ঠাঞ্জি ফল জতো৷ দেখে ভাল পাতে। 

গাছের ফল দেখিয়া পাঁড়িতে জদ্দি যাঁয় লক্ষন দেখিয়া ফল কলি লুকাঁয়। 
তা দেখিয়। লক্ষন ভাবেন মনে মন বুঝিতে না পাঁরি কিছু দৈবের কাঁরন। ২খ] 
[ওক তিন দিনের উপবাসি দাদ রাম আছে কি বলিয়া আমি গিয়। কব তার কাছে। 
তথায় না পায়্যা বির চলিল লক্ষন এড়াইয়৷ গেল পথ ঘ্বাদস জোজন। 
জেই গাছে দেখে ফল সেই গাঁছে চড়ে দৈবদৈসে কাছের ফল আকন্বাৎ উড়ে । 

লক্ষন বলেন বিধি হইল বিমুখ লক্ষি ছাঁড়্যা গেল দিত্য। পাই এত দুঃখ । 
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লক্ষি আমার সিত্য। মাতা ছাঁড়িয়। গেল বৌনে অনাঁথা করিয়া গেল ভাই ছুই জনে । 
কহিতে কহিতে ছুটি আখি ছল ছল কি বলে বলিব রামে গাছে নাই ফল। 

তবে লক্ষন পুনব্বার তথ! হইতে গিয়| আর এক জোজন পথ গেল এড়াইয়] | 

নমুখে দেখি ৩ক] [৩খ তে পাইল সিবের মধুবোন রাঁমায়নে রাঁমনিল। কবিচন্দ্রে গান ॥ 

মহেসের মধুবোন ধুখদ কানন ছুবে থাঁকি দেখিবাঁরে পাইল লক্ষন । 

ফল ফুলে তরূমূলে অতি মনহর নান! জাতি বিক্ষ সোভ। করে নিরান্তর। 
কদলি গোঁবাক নারিকেল বিশ্ব তাল জামির নারেঙ্গ৷ টাব! বাতাবি রসাল। 
অন্ব, জাম শ্রীফল কদস্ব পিয়ারা রঙ্গল তামীল তালফল মনহরা!। 
পিবিসি খিরিসি আর বদবিক ক্ষার অস্বথ তুলসি জাতি কদন্ব খাজুর। 
সাল পিয়াসাল নিন্ম ব্রি বিস্তর দেখি হরসিত হইল লক্ষন ঠাকুর । 

কামরাঙ্গ! কাকু ৩] [৪ক ডি কদস্ব আনারস যুপক্ষ পলাঁস সষ! অনেক পৌরস। 
নাঁন। বনের ফল মধুর জার রস দেখিয়া লক্ষন বির হইল হরস। 
নান। বিক্ষ নান ফল সৌতে নানা মত নাঁন। বনের পৃষ্প কত দেখি বিকপিত 
কেতুকি কাঞ্চন কিয়! কুঞ্জ পলা করবি কনকচাঁপা গুলঞ্চ বিলাস। 
বাঁকস বাঁকমি নানা ধুতুরা অতিশয় নাঁনা জাতি পুষ্প কত বন্ননা না জাঁয়। 
মল্লিক্য মাধবিলতা মালতি বকুল ঝাঁটি বক মউর দন মন্দার পারুল । 

সেয়তি গুলান আব পুন নাগেস্বর ৪ক] [৪খ বকুল রাতুল জবা পুষ্প মনহর। 

রজনিগন্ধা নীরমল সতদল মল্লিক্যা জাতি যুতি নান৷ পুষ্প কত দিব লেখা । 

যুখদ কাঁননে নান! পক্ষের নিনাদ নব নব পক্ষগন করিছে আঁহলাদ। 
যুখদ কাননে কত পক্ষে করে লিল। উস্চন্বরে গান করে প্রেমে হইয়। ভে।ল! । 

মউব। মউরি নীচে পেখম ধরিয়। সারি যুখ গান করে পুলকিত হয়্যা। 

উড়ে বৈসে খঞ্জন খঞ্জনি ঘন নাচে ভাহুকি ভাহুকা টীয়। ডাকে তার কাছে। 
টৈসকন] বালিহাঁস সারাঁলি ৪খ] [৫ক সিতাঁল দলপিপি কামিহংস ডাকে যুরসাল। 

কাক কুকিল ডাঁকয়ে করয়ে তিথির দয়াল পাবদ! ছিল ডাকয়ে মিহির। 
ধনাবেসে উড়ে পোড়ে ব্যালিষ বাজনা নাঁন। জাতি পক্ষনাদ কে করে গনন। । 
অনেক বিস্তার সেই ষুখদ কানন চারিদিগে নিরক্ষিল। ঠাকুর লক্ষন । 
মুপন্ক যুন্দর ফল যুন্দর যুসাঁ ৫ক] [৫খ দ না জানে লক্ষন বির ঘটিবে প্রমাদ। 

:. চৌখ অস্ত্র দিয়া ডাল কাটে প্রতি গাছে ঠাঞ্জি ঠাঞ্চি জড় করি আড়ালে রাখেছে। . 
_শাঁগানে রক্ষক আছে পবননন্দন মরকটের বেসে রঙ্গ দেখে অনুক্ষম। 



পু'থি-পরিচয় ২৪১ 

ভাল কাটে লক্ষন নির্ভয় হইয়! মৌনে . হেনকালে হনুমান গেল সেইখানে । 
ড্যাক্য। বলে হস্ছমান কে রে সিবের বাগানে [৬ক ন। কহিয়্া ন। মাঁগিক্জ। ডাল 

| : কাট কেনে। 
মরিতে বাসনা করি আসিয়াছ জর্দি আমার সঙ্গে দেখাঅ। তোরে বাম বিধি । 

সিবের বাগানে আমি থাকি আগুলিয়। কি সাহসে গাছ কাট আজ্ঞ! ন পায়্যা। 

জটাধাঁরি বেট দেখ ভর নাই বুকে সিবের সকল ফল লয়্য দিবে কাকে । 
বানরের কথ। যুনি জিজ্ঞাসে লক্ষ ন ৬ক] [৬থ রামায়নে রামনিল। কবিচন্দে গান ॥ 

লক্ষন বলেন যুন পাপিষ্ট বানর এত ফল কার জন্নে রাঁখিয়াছেন হর। 

তোর সিব সদ! ধ্যন ফরিছে জাহারে আমি ফল লয়্যা দিব সেই জনাঁর তবে। 
হচ্ছ বলে মোর সিব যুখের ইন্বর জত দেবতার গুর মোর দিগা্র। 

সদাসিবের ধ্যান করে যুরাধুর নরে তৈলক্ষইন্বর হইয়। ৬খ] [৭ক তজিবেন কারে। 
আমার কাছে প্রতরাঁনা কর জটাধারি কে রাখিব আমি তোরে জদি প্রানে মারি। 
লক্ষ্মণ বলেন বানর বেট। বোনের পষু হয়্যা আমারে মাঁরিতে চাহ সাহস করিয়। | 

কম্পমান হৈল যুনি যুমিজরানন্দন ধন্গকেতে গুন দিয়া করিছেন গঞ্জন। 
ঘোরতর সব্ধ হৈল ছুরস্ত উৎপাঁত টংকারে গগনে জেন ৭ক] [৭"খ হৈল বজ্রাঘাত। 
হস্থ বলে তপন্থি দেখাঁসি বিরপোনা আমার ঠঞ্রি বেঁচ্যা জাহ তবে জাঁবে জাঁন।। 
এত ঝলি মহ্শবির কাঁয় বাঁড়ে কোপে দম্ষ করি হইল বির লক্ষন সমিপে। 

কোঁপেতে ধন্থুকে বান যুড়িল লক্ষন ত দেখিয়। কোৌঁপে বির পবননন্দন ৷ 

এক লাঁফে গেল বির আকাশমগ্ুলে লক্ষের বানে হন হাথে [রু]েখ ফেলে । ৭খ] 

[৮ক বান ফেলে দিয়া বির পর্বত তুলিয়।৷ লক্ষনের গায়ে ফেলে আকাড়ি করিয়!। 

পব্বত দেখিয়া] বির কোপে কম্পবান ধন্গকে ফুঁড়িল তবে কিটকিসি বান। 

আকক্স পুরিয়া বাঁন ছাড়িল লক্ষন বাঁনেতে পর্বত চুন্প করিল তখন। 
কোপে হন্থমান ভ্যাঁক্যা কহিছে লক্ষ্নে অবস্ত মারিব তোরে পৰ্বত চাঁপানে । 

এত বলি হনুমান ফেলে আর বাঁর তুলিল পব্বত একা ৮ক] [৮খ পব্ৰত বিস্তর। 

ছুই জোজন পব্বত হেলায় তুলে মাথে চক্লিস জোজন ছটা নিল ছুই হাঁথে। 
বত্বিষ জোজন একটি পব্বত দেখিয়া তুলে নিল জাবার কালে লেঙগুরে বাদ্ধিয়!। 
লক্ষন বলেন বেটা বড় তেজমস্ত এক কালে তৃলিয়াছে চারিটী পব্বত। 
ছুরে হইতে ভ্যাক্যা বলে পবননন্দন এবার মারিব তোরে তপস্থি লক্ষন । 

এত বলি হাথে হইতে পব্বত ফেলিল ৮খ] [নক ছুই বাঁনে ছুই পব্ৰত লক্ষন কাটিল। 
৩১ | 
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হস্থমানের কোপে দেখে লক্ষনের বল এইবার তপন্থি তুপ্রি জাবি রসাতল। 
ছুই জোজন পব্বত ফেলিয়! হু মারে নিসব্দে পব্বত পড়ে লক্ষন উপরে । 

পব্বত চাপানে বির তেজিল! জিবন এত দুঃখ হৈল বোনে দৈবের কারনে । 

হেথা রাম লক্ষ্নের বিলম্ব দেখিয়া! সাত পাঁচ ভাবে মোনে চারি পানে চায়্য।। 

আসি বল্য। গেল লক্ষন ফল আনিাবাবে] [৯খ এতেক বিলম্ব হইল গেল কোথাকারে। 

ছটপট করে প্রান ভাই গেল কোথা ছুঃখের উপরে ছুঃখ বুঝি দিল ধাতা।। 

সিত্যা হাঁরাইলাম আমি রহিলাম একা কোথ। গেলে ভাই লক্ষন মোরে দেহ দেখ।। 

বুঝি ভাই ছাড়্যা গেল অজৌধ্যা নগরে একেল! কেমনে রব কাঁনন ভিতরে। 

কোথ। ভ্যয়ের দেখা পাঁব ভাবে রঘুপতি লক্ষন বিনে কে করিবে সিত্যার নিস্কতি। 
হায় লক্ষন কো [১০ক থ1 গেলে পেলিয়া! পাঁথারে তোরে ন। দেখিয়া মোর 

ছুটি আখি ঝুরে। 

দ্বেশে হইতে সিতার সঙ্গে আইলাম তিন জনে একল। রহিলাম আমি কিসের কারনে । 
সিত্যাকে লইল "চারে ভাই ছাঁড়্যা গেলে ছুহাকাঁর সোকে আমি ঝাপ দিব জলে। 

একবার খুজে জদি নাগাল নাহি পাঁব নিশ্চয় কহিলাঁম তবে প্রান তেয়াগিব। 

ইহা বলি রঘুনাথ কান্দিতে কাঁন্দিতে লক্ষন খুজিতে জন [১০ ধনুক বান হাথে। 
লতা পাতা গাছ রাঁম দেখে উকি দিয়া কাতর হইয়া ডাকেন লক্ষন বলিয়।। 

আর কত দুরে বাম দেখিয়। সিলারে এ পথে দেখাছ আমার জাইতে লক্ষ্মনেবে । 

ভার্গ্যমান্য কহে বামে কৃতাঞ্লি হইয়। একটি জটাঁধারি গেছে এই পথ দিয়া। 

রামীয়নে রাঁমনিলা কবিচন্দ্রে বলে ফুনিলে রামের নাম তরে অবহেলে ॥ 

লক্ষ্মনের উপদেশ পায়্যা বঘুমনি ১০খ] [১১ক লক্ষমনের পায়ের চিন্ন দেখিল তখনী । 
এই পথে গেছে ভাই প্রানের দোসর চিন্ন অনুসারে জান খুজ্য। রঘুবর | 
কত ছুরে গিয়া রাম কমলনয়াঁন সমুখে দেখিতে পাইল সিবের বাগান । 
নাঁন। পুস্প বিকসিত জত বিলক্ষন সেই বোনে প্রবেসিল! রাঁজিবলোচন। 
কত ছুরে রামচন্দ্র দেখিল চাহিয়া লক্ষ্পন কেটেছ্য। ডাল বহিছে পড়িয়]। 
যুপক্ষ যুন্দর ফল ঠাই ঠাই আছে এ সকল বাখ্যাছে আ [১১খ মার ভাই কোঁথ। গেছে। 
কেহ নাই ষুধাইতে ষুধাইব কারে লক্ষন বলিয়া রাম ডাকে উস্চস্বরে | 
ভাঁকিল অনেক] রাঁম না পায়্য উত্তর আকুল হইয়৷ খুজে কাঁননভিতর | 
মোঁকেতে আকুল বাঁম ভাঁসে অশ্রজজলে বলহিন হুইয়। হাথ দিল বিক্ষডালে। 
ডালে হাথ দিতে হন্গ বলে ভাঁক দিয়। আর বার আইলী বেট! মরিবার লাগিয়! | 
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তোর পাঁর। এক বেট জটাধাঁরি আইল ডাল পাল ফল মুল লগ্ড [১২ক ভণ্ড কৈল। 
তার মত দেখি তোরে ভাঁ্গ বুঝি ভাল তবে জটাধারি তোর পুন্প হইল কাল। 
বানরের বোল যুনে বাঁমের অঙ্গ জলে বনের পু হইয়া বেট। দুষ্ট ভাঁষ। বলে । 

কহিতে কহিতে ক্রোধ নিবারিল! বাম হন্ুমানকে যুধাইতেছেন ছুব্বাদলম্তাম । 

আমার পারা জটাঁধারি দেখেছিলে বোনে সর্ভ করি বল সে জন গেল কোনখানে। 

হন্থ বলে আমার সনে টকল অহংকার [১২খ পব্বত চাপানে প্রান ম্যার্যাছি তাহার। 

এই দেখ জটাঁধারি মারিয়াছি তাঁকে ডাল পব্বত চাঁপ। দিয়া বধিচি তার বুকে। 
ইহ। যুনি ভাঁবে মোনে কমললোচন হাঁয় বুঝি হারাইলাম প্রানের লক্ষন । 

এক ঠাঁঞ্চ গুন ভায়্যার য়ার ঠাঞ্ছি ধনুক লক্ষন বিহনে আমার বিদরএ বুক । 

কি কাজ করিলি বেট। মরকট বানর এখনি করিব তোরে ভায়্যার দোসর। 

রাম বলে বানর বেট! ১২খ] [১৩ক বড় অহংস্কার পধু হইয়! গাঁলাগলি করে বারেবার। 

এক বানে পাঠাইব জমের লগর এত বলি বান এড়েন জগতইস্বর। 
বানের সবে স্বর্গ রলাতিল কাঁপে বির হনুমান তারে ছুই হাথে লোফে। 

রামের বান ফেল্য। দিয়া পবনকোঙর রামের গায় ফেল্য। মারে গাছ পাথর। 

হুহুকাঁর সবে দেবতা কাঁপে ভরে নানা জাতি পব্বত পাথর ফেল্যা মারে । 

অস্থির হইল। রাম হন্ুমা' ১৩ক] [১৩থ নের বানে পাঁনির পসলা জেন বরিসে গগনে । 

ঝাাটি করি] পাথর ফেলিছে রামের গায় হনুমানের তরে রাম চিন্তেন উপায়। 

সাঁতবাহ নামে বাঁন যুড়িল ধন্ছকে ঘোর শব্দে পড়ে বাঁন হনুমানের বুকে । 

বান খেয়্যা হম্মান তেজিল জিবন দেখি যুখি হইলা রাম কমললোচন। 

বামায়নে রামনিল! কবিচন্দ্রে গায় বাম রাম বল ভাই পাঁপ দুরে জায় ॥ ১৩৭] 

[১৪ক [হ্ছুমান মৈল জি শ্রীরামের বানে পাবান কহিতে জান মিবের সদনে | 
কৈলানপব্বতে পব্বতি সঙ্গে হর নন্দি ভ্রিঙ্গি আদি আর গুহ লম্োদর। 

কৌতুকে হইফ়্াছে বড় কৈলাসভূবনে হর গৌরী বসি পাঁস৷ খেলে ছুই জনে । 
পাঁষায় হারেন হর কীনে ভগবতি পাটি হাতে ভাবন। করে পষুপতি। 

হেনকাঁলে দুরে থাকি পবন কহিল আজি ১৪ক] [১৪খ কার ধনে মোর হচ্ছমান মৈল।, 
কোথাকাঁর আইল তপুসী জটাঁধাঁরি বাঁগান লুটিল বাছ! হুমাঁনে মারি । 

তোমার কাছে হনুমানের এই দস। হইল পরান ধবিতে নারি বাছ। মোর মবিল। 
্রিভৃবোন জিনিতে পাঁরে বাছ। হন্গমাঁন তপলীর হাথে বাছা তেজিল জিবন । 

হুচ্ছমান মৈল ষুনি কোপে পষুপতি নান! অস্ত্র লইয়। হর ধায় সিম্রগতি । 
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ত্রিযুল ভদ্র সি ১৪খ][১৫ক ঙ্গ। ধরে ষুলপাঁনি মার মার সব্ধ করি ধাইল [আপিন । 
আমার লফর হন্থ তারে মারে কে স্থিব বলে আমার হাথে মরিবেক সে। 

এত বলি মহাবেগে ধায় যুলধারি কৈলাষ ছড়িয়! জায় মার [মার] করি। 
লাফেতে ধনী কাপে কাপে বাতল নিবের কোপ দেখ্য। কাঁপে দেবতা সকল। 

অভেদ এ সিব রাঁম ভেদ নাই কিছু ১৫ক][১৫খ না জানিয়া যুদ্ধ করিবাঁরে জান বিভূ। 

হবি হরে যুদ্ধ হবে কেমন প্রকারে ব্রহ্গীআদি সাঁজিল সভে জুন্ধ দেখিবাঁরে। 

তেত্বিষ কোটি দেবতা সাঁজিলেন সভে কেমন প্রকারে হরি হবে জুন্ধ হবে। ৷ 
অতি কোঁপে বেগে জান দেব ত্রিলোচন এক পদ রাখেন সিব ত্বাদস জোজন । 

চক্ষুর নিমেসে প্রেবেসিলা সেই বোনে স্ুম্যপথে আঁকাসের ছিল দেবগনে । 

মাহ। সান্দে প্রে ১৫খ]10১৬ক বেপিল। বোনমাঁঝে বেস্ত হইয়া বিশ্বনাথ হুমানে [খুজে] 

দুরে দেখে হু রয়্যাছে পড়িয়া সিগ্রনিল গিয়া সিব কোলেতে করিয়া । 

ছুই হাঁথে ধরা। বান টাঁনিয়। ফেলিল মীতসঞ্চারীনী মন্ত্রে হরে জিয়াইল। 
প্রান পাইল হনুমান সিবের পরনে কে তোরে মারিল বলি মহেস জিজ্ঞাসে । 

হন বলে এক জটাধারি আইল বোনে ডাল পাল কাটিয়৷ বাখ্যাছে স্থানে স্থানে । 

পব্বত চা [১৬খ পাঁনে দিয়! রাঁখিয়াছি তাকে আর এক জটাধারি মারিল আমাকে । 
সিব বলে সে জটাঁধারি সে গেল কোনখাঁনে দেখ! পালে এখনি বধিব তার প্রানে । 

এহা। কৈয়। কোপ হয়। চলিলেন হর কত ছুরে বোনমাঁঝে দেখে রঘুবর । 

ছুববাদলন্তাঁম মুত্তি অতি অন্থপা]ম লক্ষনের সোকেতে কাতর বড় রাম। 

হেনকালে সিব বলে কে রে জটাধারি হস্ছমানে মারে তোর বাড়্যাছে [চাতুরি]।১৬খ] 
[১৭ক আমার বাঁগানে আইস বুকে নাই ভর এক বানে এখনি পাঠাব [জমের ঘাব। 
মনিব্ব্য পাঁসগড বেট। তপুসির বেসে কাট্যাছে গাঁছের ডাল মরিবার আসে। 
রাম বলে কে বে বেট। কবিস গালাগালি মরিবাঁর আসেতে আমার কাছে আলি । 

স্বপ হয়্যা দর্প কর গড়ুবের কাছে সিংহের কাছেতে কোথ| স[ছুল ব্যাচেছে। . 
এত বলি বান এড়েন [ত্বিলোচন [সদাসি]ব বান এড়েন রামের কারন । 

বানে বানে ১৭ক] [১৭খ.**  সিবের বান পড়িছে আগে বামের চরানে]। 
রামের বান পড়ে তবে সদ্দাসিবের পায় ছুই ঠাঁঞ্চ ছুহাঁর বান গড়াগড়ি ষায়। 

তবে বান মাবে সিব মেঘমাল। বল্যা বাউবনে রাম তারে ছুরে দিল ফেল্য।। 

পুজু বান মারেন দিব নাম সধিধর সোঁসকবানেতে সংহাবিল] রঘুবর । 
নাগবান রাম পাঠাইল। বুলপাঁনি গড়ুরবানেতে ফিরাইল। [রঘুমনি] | ১৭খ] 
[১৮ক জতে বান মারেন দিব রাঁমকে চাহিয়া রঘুনাঁথ কাটে রান নিজ অস্ত্র দিয়! । 
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বানে বানে ছুই জনে সমরে ঠেলাঠেলি ছুই জনে বান মারিছে আঁথাঁলি পাঁথালি। 

বানে বানে ছুই জনে রূধিরে জঙ্জার] মহাকোপে কাঁপিছে ছুহার কলেবর । 

নিবো র] ছুজ্জোয় বাঁন রামের অঙ্গ স্কুটে জবাফুল জিনি অঙ্গে রক্তবিদ্ব উঠে। 
দসিবের [ল]ল্লাঁটে বাজে রঘুনীথের বাঁন বুকে মূখে বধিরের [বহিছে উ] ১৮ক] জান। 
সন্ধান পুরিয়। বির রামকে মারিতে মহাঁকোপবান হয়্যা যুল নিল হাথে । 
তাহ! দেখি ক্রোধ হইল রামের অন্তরে চক্র ধরিলেন বাম মারিতে সিবেবে । 
ছুই জনে ছুই অস্ত্র ধরিলেন হাথে যুন্তপথে দেবগন নাগিল কাপিতে। 
অবথ ছুহার বান ছুই জনে মারিব হরি হর ছুহে মৈলে শ্িষ্রিনাঁস হব । 
কি হৈল কি হবে বলিয়া কাপে দেবগন [১৭ক ব্রহ্ধারে ভাঁকিয়া কহেন সহম্রলোচন। 
তৃমি যুর্দ নিবারন কর ছুহাঁকার ব্রহ্ধা বলেন এই কাধ্য অসার্ধা আমার । 
ইন্দ্র বলে গেল তবে সংসারবাঁসন1 ছুহাঁকাঁর ক্রোধ নিবারিব কোন জনা । 

বিচারিয়। ব্রদ্ধা কহে ষুন ভদ্রপানী যুর্দভঙ্গ হয় জদি আইসেন ভবানী । 

ইন্দ্র আঁদি দেবগন ১৯ক] [১৯খ কহেন ব্রদ্ধারে নারদ পাঠায়া দেহ চগ্ডির গোচবে । 

কবিচন্দ্র কহে যুন্তা চলিল! নারদ কান্দে বিনা মুখ গায় বাম রাম পদ ॥ 

অতি সিম গেল! মনি কৈলাঁসসদনে প্রনাম করিয়। খিসি কহে স্বাক]রূনে । 
ছিষ্টি বক্ষ্যা হেতু মৌরে পাঠাইল দেবতা৷ চক্ষু সে দেখিবে চল মামার বিধাত|। 
বিষ্টচন্রে কাট! জান ঝাট চল তুমি কহিতে বিলম্ব হয় দেখিবে [২০ক গিয়া মামি। 
রাম ধর্যাছেন চক্র যুল ধরাছেন মামা দেবতার সাধ্য লহে যুর্দে দিতে খেম। । 

জোঁগমায়া বলে বাঁছ। ছিলাম জোঁগধ্যানে নানাময় অমঙ্গল দেখিল নয়নে । 

কহিতে কহিতে চণ্তি অতি বেগে ধায় চক্ষুর নিমিসে গিয়। বনভূমি পায়। 

ছুই অস্ত্র ছুহাঁকাঁর করেতে ধরিয়া মহাসব্ধ কর্য। মধে দাগ্ডাইল গিয়। । 
মুক্তকেসি মধ [২খ খানে দাগ্ডাইল ভবানী কেহ কাঁরে দেখিবারে ন। পায় এমনি । 
ছুহাকার হাথে বান ধরিয়া ছুই জনে ছাঁড়িবারে না! পাবে নারিবধের কারনে 
পাছে নাঁরি বধ হয় হবে মহাপাপ ছাড়িতে না পারে বান করে মনন্তাপ। 
হেথ। হর রনমাঁঝে দেখিয়। চপ্ডিরে কোপে কট্ুবানি সিব কহিছেন তারে। 
তোর পাকে দেবলোকে বসিতে মোর লাজ তোর রঙ্গ দেখি হাসে [২১ক দেবতাঁসমাঁজ। 

বন পাইলে এলুচুলে সদা বুলে ধাঁয়্যা কোথায় এমন করে দেবতার মায়্যা। 
তোর সম লিলজ্জিত নাহি তৃমগ্ডলে কোন লাজে দমরে দাগালি এলছুলে। 

চত্ডি বলে স্বদীসিব কি বলিব আমী কোন লাজে কার সঙ্গে যুর্দ কর তুমি । 
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ভাঙ্গে তুলে ভোঁলানাঁথ নাহি তব জ্ঞান কাঁর তরে যুল ধরা'ছ ত্রিলয়ান । 

জে রামের গুন প [২১খ ঞমুখে তুমি গাঁয় জে রামের নাম লয়্যা ভিক্ষ্য। মেগে খাঁয়। 

' জদ্ব সর্ত জর! কৈলে জে রামের নামে ভুলিয়। আশ্ত(ছে! হর বমের সংগ্রামে । 
সিব কহেন রাঁম আমার অজোধ্যাঁনিবাসি তিনি কেন হবেন ছুর্গ। বোনের তর্পস্থি। 

তার পাদপদ্দ আমী ধিয়াই নিরাস্তর জে রামের নাঁম লয়! হয়্যাছি অমর | 
সে রাম আমার কেনে আসি [২২ক বেন বোনে তোমার কথ। ভগবতি 

না লয় মোর মনে 

ভুর্গ। বলে মনে না লয় দেব ব্রিলৌচন আখি মুদি রাঁমচন্ত্র করহ স্বঙবন। 
ভগবতি বাক্য হরি মুরদিল নয়ান জোগেতে রামের নাম করিছ ধেয়ান। 
পঞ্চ মুখে পঞ্চ নাম জপে বাঁরে বারে ছুব্বাদ্দলন্তামমুক্তি দেখিল অন্তরে । 

জটাবাঁকলধাঁরি রাম মুক্তি মনহর [২২থ দেখিয়। বিশ্বয় হইল দেব মহেস্বর। 
ধ্যান ভঙ্গ হয়্য! পড়ে রাঁমের চরনে ন। জানিয়। যুর্দ রাঁষ করিল! মোর সনে । 

সিব পড়ে রাঁমের পায় সিবের পায় বাম কোলাকুলি ছুই জনে করিল। প্রণাম । 

শ্বদাসিব কহে রামে কহ স্বমাঁচার বোনে আগমন কেনে এ বেস তোমার । 
বাম কহেন সে সকল পশ্ছাঁতে যুনিব আমার প্রানের [২৩ক লক্ষন কেমনে বাঁচিবো। 

লক্ষন লাগিয়া প্রান কান্দে কাঁন্দে উঠে লক্্মনেরে না দেখিয়া মোর বুক ফাটে । 
এত বলি কান্দেন রাম কমললোচন আমি জিয়াইয়! দব ঠাকুর লক্ষন । 
এত বলি সভে মেলি গেল। সেইখাঁনে লক্ষন পড়্যাছে জথ। পব্বত চাঁপানে। 
সিব বলে আগে আইস বির অন্থমাঁন: তুল্য! ধর একবার এই পব্বতখান। 

জে আজ্ঞ। বলিয়। বির পব্ধত তুলিল [২৩ধ জেইখানে পব্বত ছিল সেইখানে রাখিল । 
লক্ষন তুলিল! রাম কর্যা হাঁয় হায় কেমনে ৰাঁচিবে ভাই কি হবে উপায়। 
স্বদাসিব কহেন আমার কোলে দেহ এখনি বাঁচিবে বির ন৷ করিহ মোহ। 

অন্যাসক্তি কহেন সিব কৌলে করি আমী জল আন্ত লক্ষ্মনের মুখে দেহ তুমি । 
ছুগম কানন বোনে জল পাঁব কোথা সদাসিব ভাবেন মনে [২৪ক হয়্যা হেটমাথ|। 

দুর্গা বলে ভাব কেনে দেব ষুলপানি জটার ভিতরে তোমার আছে মন্দাকিনি। 
স্বতুসঞ্চাবিনি পড়ি মুখে জল দিল বাঁম রাম বলা! প্রানের লক্ষন বাঁচিল। 
রামায়নে বামনিল! কবিচন্দ্রে বলে ফুনিলে রামের নাম তরায় অবহেল॥ 

লক্মন পাইল প্রান দেখি দেবগন গল! ধরাধরি করে ভাই ছুই জন ।২৪ক] 

[২৪খ সিব দুর্গা হরসিত গার হস্থমান সভে যুখি হইল লক্ষন পাইল গ্রানদান। 
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সিব কহে ওহে প্রভু কমলনয়ান অজোধ্য ছাঁড়িয়৷ [কেন] বোনেতে গমন । 
রাম কহেন রাঁজপাঁট ভরথেরে দিয়! বে।নবাসে আইলাম বাপের আঙ্ঞ। পায়্য।। 

সত্যবোন্দি হয়্যা পিত। মোরে দিল। বোনে আমার সোকেতে পিতা! তেজিল জিবনে। 

[২৫ক কহিতে পরাঁন ফাঁটে সে সকল কথ! সোকে প্রান বাঁচে নাই চোবে নিল সিতা।। 

সিত্যা বিনে ছুই ভাই ফিরি বোনে বোনে তঙ্গ সেষ হেল মোর সিত্যার বিহনে। 

লক্ষিরূপ সিত্য। মোর কে করিল চুরি সিত্যার বিহনে প্রান ধরিতে ন। পারি। 
ছুই ভাই বিনে আর নাহিক দৌঁশ্বর সিত্য। খুজ্যো। বোনে বোনে [ভ্রমি] নিরাস্তর | 
ভাবিতে সাতার কাঁরন তন্থু হইল ২৫ক] সেষ হেন জন নাহি করে সিত্যার [উদ্দেস]। 

[তুমি] কর উপগাঁর দেব ত্রিলোচন আমার সঙ্গে দেহ এই পবান]নন্দন। 
হ্গমান বিনে বির নাহি দেখি আর হনুমান হইলে হবে সিত্যার উর্দার। 

রামের করনাঁবানী যুনি যুলপানী হম্মানে স্বদাসিব কহিল। তখনী । 

যুন বাছ। হনুমান পবনকুমীর এই রামচন্দ্র হন অবিষ্ট ২৫খ] [২৬ক আমার 
ইহারে জপিয়। আমী হয়্যাী অমর এই রামের পদ আমী ভজি নিরান্তর। 
এই পুন্ন ত্রম্মময় গোলকের পতি অনাথবান্ধব রাম অধমের গতি । 

তুমি জাহ হনুমান রামের সংহতি তোম। হইতে হবে বাঁছ! সিত্যার নিষ্কৃতি । 

জে আজ। করেন বাম সেই বাক্য ধর প্রানপোনে রামের কাধ্য হনুমান কর। 

এত বলি হন্থমানে স্বদাসিব লয়্যা শ্রীরামের ২৬ক] [২৬খ পাদপর্দো! দ্রিল সমপিয়]। 

হন্থুমান প্রনমিল রামের চবনে আইস বলি কোলে নিল! রাঁজিবলোচনে । 

সিরে হাঁথ দিয় করেন আসিব্বাদ তোম] হইতে ঘুচিবেক আমার প্রমাঁদ। 
পন্ুপন্থ প্রনাম করিছে বির হচ্ছ তব পাদপন্মো। আমী বেচিলাম তন্গু। 

পুনব্বার লক্ষ্মনের পাঁয় পড়ে লোটাইয়।৷ আসিব্বাঁদ করে লক্ষ্মন সিরে হাঁথ দিয়া ২৬৭]। 
[২৭ক সকল দুঃখ পাপরিম্ু পাঁয়্য। হন্গমাঁনে সিবের কাছে বিদায় হইল। তিন জনে। 

আজ্ঞাকারি হইল হম রামের সঙ্গে জায় পম্পানদ্দির কুলে রাম তিন জন দাঁগু।য়। 

তরূমূলে বসতি করিল! তিন জন কালি হবে হস্ুমানের মন্ত্র গুহন। 

রামাঁয়নে রাঁমনিল! কবিচন্দ্রে গাঁয় পুনম করি হরি বল অধ্য। হইল সায়। 

এই পুস্তক যুনে জে ব। কবে অনার্দর [২৭খ তাহার নিষ্কৃতি নাহি সংসার ভিতর ॥ 
জ্রীসিবরামের যুর্দ সমাপ্তা-ইতি সন ১২২৮ সাল--তাং২ ভীদ্র-_রৌজ--০ ব্রহস্পতিবার--সাং] 

রাঁমকৃষণপুর : বেল! ছুই পৌহর তিনট। বাঁজ গিয়া :1- _ প্রীদু্গা-. ২৭খ] 
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৯৫ বামাকসণ 

ছিজ লক্ষ্মণ 

পুখিসংখ্যা ১২০৪ পত্র ১$ খণ্ডিত» আকার ১৪২”১৫ ৫” | 

[৭ক শ্রীকষ্ণ-_ 
'-*হছমান জোধা পাকাঁফল শ্রী্ধ জল নিবন্তিল খুধা। 

যোথ। পুভূ পব্বত চাঁপেনে ক্থধনে সম্বিত পাঁইল। বাম আছিল। অজ্ঞানে। 

পদাঘাতে পর্বত পেলিয়। দিল দুরে গজ্জিয়। দুজ্জয় গাণ্তী ধরিলেন কবে । 

ছাড়িল হুঙ্কার সব্দ হন বাহছুড়িল পৃভূ রাম বজ্জবান সন্ধান] পুরিল। 

হন্গুর বুকেতে বান পড়ে মুচ্ছ। হয়্যা] উথলে রক্তের ফিক নাকে মুখে দিয়] । 

কোদণ্ড করিয়! কান্ধে রাজিবলোচন পাঁকাফল শ্রীপ্ধ জলে করেন ভক্ষন। 

পবন কহিল গিয়া দেব তিলোচনে হন্গমান পড়ে গোশাঁঞী মাহ্ুসের বানে ॥৪ 
উদ্াঁন ভাঙ্গিয়া লগ্ড ভগ করিয়াছে জেবা স্বে হন্ুমানে পরানে মেরেছে । 

মাব্ধতিমুখের স্থুনি এতেক বিত্যাস্ত তপ ধ্যানে তেজিয়। চলিল উমাকাস্ত ৷ 

অস্ত্র নিল চক্র গদ। জ্রিহুলা [পাস পন্থপত পঞ্চধাঁর লয়্য। চলেন ইস। 

কামগতি উপন্লিত আপন উদ্ভঠানে বসিষ্চের মত দিজ শ্রীযুত লক্ষনে ॥ 

পড়িয়া পবনস্থত পকস্থুপতি দেখে সন্মুখে শোঁনিতধারা। পড়ে নাঁসা মুখে । 
দেখিয়া দ্রবিল! দেব দয়ার সাগর কক্ধন। করিয়া কত গাত় বুলায় কর । 
ত্রিলোচন তনু হস্ছমাঁন পরসিতে বলধাঁন পায় হচ্ছ উটে ধরা ইতে। ৭কা] 
[৭খ আবাস্তর স্বন্যা হর মনে আক্রোসিল হুঙ্কার ছাড়িয়া হর অগ্রসর হৈল। 

বন তেজে বাহুড়িয়। ছিলা বঘুবির ফিরিয়। দাগ্ডাল স্ছনে গজ্জন গভির । 
সিদ্র জান সঙ্কর রামের দিস্ট পড়ে দেখে এক জটাধারি বির আইসে বড়ে। 
গলে জটা পাট দেখে সিবে জটাধর সত চন্দ্র জিন্া৷ বপু পরি বার্থান্বর | 

তরিস্থল দক্ষিন করে তিনটা লোৌচন হাড়মাল! গলে ছুলে ভালে হুতাসন । 

মার মার সব্ধ ভাকে হুঙ্কার গঙ্জন দেখিয়! সিল রাম কোমাল)লোচন । 

ধঙ্গকে টংকার দিয় ছাড়ে সিংহনাঁদ ভ্রিভুবনে চমতকার পড়িল প্রমাদ। 
ংক্কর হুঙ্কার ছাড়ে অধধ্য অবনি দেখাদেখি ছুই জনে লাগিল হানাহানি 

কেহে। কাবে নাই চিনে দাক্ধন কোপে মর্ভ পারাম্পর এড়ে অস্ত্র শক্তি জার জত। 
এক বান বেথ নহে বাজে পরম্পর ছুহাকার বানে দুছে হইল জঙ্জর । 
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বামে বানে সিবের রক্তধার! বয় স্থুলঘাঁএ রক্ত ভিজেন বাম দয়াময় । 
পুনশ্চয় চন্দ্রচুড় চক্রগোট। এড়ে চমৎকার চক্রপানি ভালে গিয়া পড়ে । 
ফিক দিয়। রক্ত রাঁমের পড়ে বুক বেএ শ্ঠামঅঙ্গ ভিজে জায় [বা]কল ডুবিয়া। 

চন্্রবাঁন পুভূ রাম মারিলে সঙ্করে লল্লাটে বাজিল সিবের রক্ত পড়ে ধারে । 

ঝাপিল সকল অঙ্গ ভিজিল ব্রাত্রছাল ৭খ] 

৯৬ বীমীয়ণ ( আদিকাণ্ড মিথিল। খণ্ড ) 

দ্বিজ লক্ষ্মণ 

পুঁধিসংখ্যা ১২৫২ + পত্র ২৭% খণ্ডিত * আঁকার ১২১ ৪%। 

[১খ মিথিল। খণ্ড আদিকাগ্ড ] | 

৭ প্রীতীরামঃ ॥ | 

সৌনকাদি বলে স্থুন স্থত মহাঁসয় তারপর কী করিল রাঁম দয়াময়। 
স্থুত কহে স্ুন পুন অপুর্ব কাহিনি তপবনে জজ্ঞ করে বিশ্বামিত্র মুনি । 
মারিচ বল্য। রাক্ষস রাবন অন্ুচরে একা সেই অধুণ্ত হস্থীর সক্তি ধরে । 

ভাঁড়কা্দি তীন কোটা সেনা তার সনে জজ্ঞ আরস্ত স্থনী আইসে তপবনে । 

হুঙ্কার চির্চকাঁর সব্দ কর্যা আইসে বড়ি প্রান লয় পালান সামগ্রী পরিহরি | 
ভক্ষন করিয়। সব জথাস্থানে জাঁয় স্থখসির্ধ নহে স্ছনি ব্যাম বড় পাঁয়। 

অনেক ভাবিয়৷ বড় সার কৈল যুক্তি একপ্টিন অজধ্যা নগরে উপনিতি। 
পুর্মমসভ1 দসরথ বপিয়। দিয়ানে মহাঁমুনি আসিয়। দাগ্ডায় বিদ্যমানে । 
সিংহাসন ছাঁড়ি রাজা উ ১খ] [২ক ঠিল সর্তর গলে বস্ত্র প্রনমীয়া পড়ে ধরাপর। 

পাছ্যঅভ্র আসন বসিতে দিল আনি বসিয়া উর্তর পুছে প্রয়োজন বানি । 

মুনি বলে এক কার্যে আইলাম তব ঠাঞ্ি কর জদি তবে মোর পরিস্রান পাই। 
এক দিবসের জঙ্মেবাঁম দেহ মোরে . আপনি আসিয়া বামে রেখ্যা জাব ঘরে । 
রাক্ষসের ভয়ে জজ্ঞ না পাই করিতে রাম গেলে সির্ধ হয় স্থির থাকে চির্তে। 

রাজ! বলে হেন বোল জাবে খেম৷ দিয়া তিলে তিলে মুছণ হই বাম ন। দেখিয়া । 

আমার প্রান চক্ষের তারা সর্বর্পস ধন রামের ঠাঞ্জি চির্ভ রাজ। কার্যে নাই মন। 
প্রধান সেনাপতি সঙ্গে নয়। জায় ঠাকুর মারিব বাক্ষসবংস ভয় কর ছুর। 

রিসি বলে তা নয় শ্রীরাম সঙ্গে দেহ অন্যে কাঁজ নাই মোর নতুবা কি কহ। 
ছুঃখি হয়! রিসি বলে রাজ কাপে ত্রাসে বশ্তহ ঠাকুর বলি প্রবেসিল বাসে । ২ক] 

৩২ রঃ 
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[২খ ভরথের বেস বাদ করিক। রাজন সভ্ভাতে জানিল ভায় সঙ্গে সত্ুক্সন। 
এই নিয় জাহ প্রভু শ্রীরাম লক্ষনে ত্বরাঁয় আসিবে চায়! রৈঙ্গ পঞ্পানে। 
ভবথের পানে ঘন ঘন চাঁন মুনি বলে মুনি মহারাজ। রাম নন ইনি। 
পূর্তয় নাহিক কেন মোর নঙ্গে ছল পাঁঠাইৰ ন1 বলিলে নিবড়ে সকল। 

এত বলি উঠ্য। মুনি কোঁপ করি জায় ভয় পায়। দসরথ কান্দ্যা পড়ে পাঁয়। 
প্রভু কোঁপ সম্বরহ বিনঅ স্থনহ তর্তজ্ঞানে মহাঁসয় সকলি জানহ। 

এক ক্ষন খেম দেহ বৈসহ 'এখানে জে থাকে আমার ভার্গ্যে আনি রাম লক্ষনে। 
এত সুনি বৈসে মুনি বাঁজী গেল ঘর কৌসল্যারে কহিল সকল আবাস্তর। 
সাজন করহ সিদ্র বাছরে রাঘবে নতুবা মুনির সাপে মর্য। জায় সবে। 
ত্রাসে কাঁপে কৌসল্য। শ্রীরাঁমলীলাকালে [৩ক পঞ্চঝুটী বেন্ধ্য। দিল কুটীল কুস্তলে। 
বিললিত বিচিত্র রামের ঝাঁপা তায় মুনিমুক্তাহাঁর গাঁথ। পদক গলায় । 
ম্বগমদ চন্পনে তিলক করি দিল কটাতটে পিতধড়1 কিংঙ্কীনি পাইল । 

বাহুযুগে বাঁযুবন্ধ বান্ধে স্ববন্ধনে সনার নপুর পায় পরায় জতনে | 
টাঁদমুখ চাহীয়া কতেক চুম্ব খায় থখির খণ্ড ছেন পানা ভক্ষন করায়। 
মুখপন্ম ধুয়াইল সভাসিত জল মোহে কৌসল্যাঁর চক্ষু করে ছলছল । 
স্থবেস করি সুমি লক্ষন করি কোলে রামের মুখ পানে চাঁয়। ধীরে ধীরে বলে। 

তোম। ছাঁড়া লক্ষন খেনেক নাহি বাঁচে সাবধান রাঁখিবে বাছ! থাঁকীবে কাছে কাছে। 

বুদ্ণমস্ত ছেল। তুমি বয়েসে কি করে মুনির মন রক্ষা করি ঝাঁট আইস ঘরে ৩ক] 
[৩খ মন্দ মন্দ হাসী রাম প্রবেসিল ঘরে আপন গণ্ডি বান নীল গুন পুর্মসরে। 
লক্ষনের ধনু আন্যা। দিল তার কান্ধে হাশ্য। হাস্যা দুটা ভাই কাখে তুন বান্ধে। 
জখন জে অক্ত্র চাই বুঝ্যা নিল ত। শ্রীরাম বলেন তবে আসি গীয়া মা। 
বোধ মান্ত। রাঁনিবর আছিল সম্বব্যা রামের কথা সুনি কান্দিতে লাপিল ফুকুর্য। | 

রাম বলেন মিছা! ম। গো করহ করনা! দিন চারি বিলম্ব মোব হয় কিবা ন।। 
এত বলি ভূমে এক দগুডবত করি পিত] পানে চায়্য রাম বলেন শ্রীহরি। 
আগে আগে শ্রীরাম লক্ষন রাঁজ। পিছে উপনিত হৈল গী়! বিশ্বামিত্র কাছে। 
রাঘব রামের মুক্তি প্রকাস প্রথক মনে অনুমান মুনি আপন সার্থক । 

রাজ। বলে এই রাম নিয় জায় মুনি বাছার সঙ্গে সঙ্গে জায় আমার [৪ক পরানি। 
মুনি বলে চিন্তা নাই তরায় আলীব কাধ্য পির্ধ হোলে মোর! আর কেন বাঁখিব |, 
এত বলি উঠে মুনি বামে বলে চল রাম বলেন গোসাঞ্ি কেমন কথ বল। 

 আগু হক্কা চল ঠাকুর মোর! জাই পিছে দ্বোড়্য। ফোড়া জাব মোরা থাকী 
তোমার কাছে। 
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ভাল বলি আগ হইল! মুনি মহাঁসয় পাছু জান শ্রীরাম লক্ষন দয়াময় । 
বস্তাছিল দসরথ সীন্ভী নহে চিত উন্মন হইয়া আঁবাঁর উঠিলা তুবিত। 
রাঁমকে দেখি আমি কিচ্ছ কই গা মুনিকে দুবে হৈতে দাঁণ্ডায় দাগ্াঁয় বল্য ডাকে । 
কথ পথ জাক্স! রাজ! কহে মুনিবরে ষাম জায় তোমার লঙ্গে প্রান কেমন করে। 
এক নিবেদন কহি স্থন দেখি প্রত ছুগ্ধপুম্ত রাঁম বন নাই দেখে কতু। 
রাক্ষসের সনে বাঁছ। ৪ক][ ৪খ জুবিবে কেমনে এই ভয়ে প্রান কান্দে নিবেদি চরনে। 

ক্রোধ পাছে কর প্রতৃ কহিতে ডরাই রাম রাখ্যা চল তোমার সঙ্গে আমি জাই। 
কত পদর্থনা করি দ্েবছীজদ্বারে তোমাদের আঁসিসে পায়্যাঁছি রাঁঘবেরে। 
বিসি বলে সার্থকত। জন্ম তোমার জানিতে না পার রাঁম দেব অবতার। 
তপবনে রাঁম দ্রসনে ভয় জাব ত্রিভুবনে বাম সঙ্গে রন কে করিব। 

রাঁজ! বলে ধন্য তোমার কথাকে ঠাকুর ভা্যফলে রাম আমার অল্লকালে চুর । 
এজন্যে এমন বল কি কহিব আমি নিয়! জায় সদা সাবধান হবে তুমি । 
এত বলি ফিরি রাজা চলে ধীরে ধীরে জতক্ষন দেখিতে পান চাঁন ফিরে ফিরে । 
কত মনে ভাব্য। গুন্তা আইল আলয় তপোঁবনে গেল! মুনি বেল। দণ্ড ছয়। 
ছুই ভায়ে ৪খ] [৫ক আসনে বসার্ল্য সাদরে সামগ্রী সকল ছিল জঙ্ঞ আরম্ভ করে। 
রিসি মুনি অনেক আইল তপবনে রাঁমকে বলেন মুনি আইস এখানে । 

মুনির কথ হুনি বাম গাগ্ডিব নিল হাঁথে গুন দিয়া বাঁনযুক্ত করিলেন তাঁথে। 
মুনিসভা বন্দিয়া বলেন রঘুবর অসার্ধ সে জজ্ঞ কর কিচ্ছ নাই ভর। 
এত বলি উঠিল লক্ষন নয়৷ সাথে বেড়িয়া বেড়ান রাঁম ধনুর্বান হাথে । 
মাঁথে ছুলে ঠাচর চুলে রত্ব ঝুরি ঝাপা পরিধান পিতধড়। বেড়া নীল থোপা। 

চল্য! জাতে রত্ব নপুর মধুর বাজে দেহ ছূর্বাদলম্যাম মুনিমন মজে । 
বামরূপ নিরখিতে সভে আইসে কাছে রনধন্ জত্ব কর্য। মাত্র সাজ্যাআছে। 

মুনিগন ধন্য মানে দেখিয়। রাঘষ ভনে সে লক্ষন এমন হব দে চরন পাব ॥ ৫ক].". 

[৭ক পরম্পর আসীস প্রনাম কোলাকলি শ্রীরাম লক্ষন হাঁন্া লিল পদধুলি। 
' বিধিমতে বার্ক্যে তুষ্ট করিল রাঁঘবে লক্ষন ভনে ভবনে বিধায় সভে মাগে ॥ 

[৮ক জে আজ্ঞা! জনক বলে গণ্ডি রাখি ভ্রগু চলে তপন্যা করিতে তপৰনে 
শ্রীযূত লক্ষনে গায় বের্ধ্য বাঁম বাঙ্গা পায় পাপ তাপ ছুর কর মনে ॥ 
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[১২খ নিজপতি প্রতি ভক্তি নিরস্তর থাকে পতিত্রতা সতি সেই সার্থক বলি তাকে । 

শ্রীযূত লক্ষন ঘ্বীজ পাঁপ য়ামে বস প্রতৃপদে মাঁগে দর্য করূনাঁর লেস ॥ 

[১৬খ গাণ্ডিখান দেখি বাম একদৃষ্টে রন দক্ষীন অংসে মহাঁমুনী বাঁমেতে লক্ষন । 
গাণ্ি দেখি দণ্ড ছুই নিরখিয়৷ রয়া লক্ষন ভনে তীন জনে আইলেন বেরায়্যা ॥ 

[২৯ক এইরূপ চারি ভায়ের চাঁরি কন্য। দিয়া কুলাচার্ধ্য পরে করে কুলগ্ডিক। কয়া । 

ঘরে গেলা বর কন্তা কৌধ্য সমাপনে থির খণ্ড পিট। পান। করাল ভক্ষনে । 

বিভাহ দেখি জথাস্থানে গেল সর্বজন বরজা বাসাবাসি শ্রীলক্ণ কন | 

[৩১খ আর না কাঁদ্ষিহ ভাই বিদায় দেহ দেসে জাই এ সকল ঈশ্বরের কর্ম । 
এইবূপ কত কথা! রথ সাঁজাইল তথা! চাঁরি দোল! বিচিত্র নিম্মান 
শ্রীযুত লক্ষনে গায় চারি কন্া৷ চাঁপে তায় বাছ্যেরবে ধরা কম্পবাণ। 

[৩৫থ সুন্াঁছী সঙ্করমুখে প্রভূ উ সকল হইবেন রামরূপ ভকতবছ'ল। 

[দ]সরথের ভাগ্যের কথা কহীতে ন। পাবি জার পুত্র পরাৎ্পর পারব্রন্ম হরি। 

জানী আমী তুমী জে জন্দ্যাছ অবনিতে নার্যাঁছীন্ন মনে তবে পৃত্যয় জন্মাতে । 

এই জর্মে জনকঘরে গণ্ডি রেখ্যাছিচ্গ বিভাহ করিব সিতা মুখে বল্যাছিহু। 
লক্ষমীরূপা জনকনন্দীনি সিতাদেবি [৩৬ক তুমী আঁদি তুমী আছ! জর্শে জর্শে ভাবি। 
কয়াছীলাম জেমন তেমন সীন্ভী দীলে মৌঁক্ষগতি মোর সর্গপথটা ছাড়ার্লো । 

সুন্তাছী ব্রহ্মার মুখে বিবরন জত পাঁদপদ্ম ছুটা পেত্য। না আর সেবিত। 

বেদের অগর্ম্য তুমী বিধাতাঁর নিধী নিরবধী ধীয়ায় ধীয়ানে ব্যাস আঁদী | 
চরাঁচর স্থাবর জঙগম জল স্থল অব্ন বর্ধন বাউ অমুর সকল। 
তোম। হৈতে ইহার্দের উৎপতি পালন আদি কর্ত। বিজ বিক্ষ বিষুণ সনাতন। 
তৈলক্যতারিনী গঙ্গা! গতিবিদাইনি তার জন্ম তোমার চরনে চক্রপানি। 
সংসার জত বৃক্ষ জর্দা তব নধে ভূবলোক সংক্ষাঁদেসে সাগর চারি কুক্ষে। 

অন্তীতে জন্মিল গীরি গুহেতে অস্ত মেউতে জন্মিলা জম জগতের ভূত। 

অনস্ত তোমার লীল! অস্ত নাহি বেদে স্থগ্রীকর্ত। বিধাতা জন্মাছে নাঁভিপন্সে । 
অন্তরে অনস্ত জর্দদে লৌক [৩৬খ পাল বাছুতে অগ্নী জন্ীল। মুখে মহেস মন্থতে। 
লোমকুপে বাসবাদ জন্মিল অমর ঘ্রান হইতে পরান জন্মিল গদাঁধর। 
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রবি চন্দ্র চ্ষু হৈতে জগ্মিল তোমার চিকুর হইতে চাঁরি মেঘের সার । 
কি জানি কক্নাসীন্ধু তোমার মহর্ত অপরাধ খেম বল্য। ভ্রগড হেলা নত। 
দলরথ কীঁপে আঁসে ধরে গীঁয়া পায় কী কব গোঁসাঞ্র এ জে ডুবাঁয় আমাঁয়। 
সিস্থমতি রাম ভাল মন্দ নাই জানে ঠাকুর হয়৷ নফবে প্রনাম কর কেনে । 
পায়ে ধরি বলে রাজা ক্ষেম! কর প্রভূ অশ্রজলে ভ্রগুর লোচন ডূবুড়ুবু। 

রামের বাঁড়িল মোহ কোল দিল তাকে চমৎকার জন্মিল সংঙ্গাতি সর্বলোকে । 
ভরথ লক্ষন সত্রর্থন বন চায় চলিল! শ্রীত্রগুরাঁম রাঁম পাঁনে চায়া। 

রথ আরোহীল! রাম সঙ্গে তীন ভাঁই উঠিল বাঁছ্যের রব রাজার আজ। পাই । 

বেহ্গ বাসী কাঁসী সানি পাঁখা ৩৬খ][৩৭ক জ কাহাঁল ঢাঁক ঢোঁল টমক খমক করতাল। 
ঘোর সবে বাঁ বাঁজে কম্পিত ধরনী কৌতুক দেখিতে কত আলণ রিসী মুনি । 
ভিক্ষুক মাগস্তা আস্যা ধরে দসরথে কত ধন দেই রাঁজা উললীতচির্তে । 
মুঠ করি টাঁকা কারে দেই দীর্ব্ঘোঁড়া কারে দেই গাঁয়ের খসায়া জামাঁজোড়া । 
সন্পঘ রজত কত গুনি দেই দান কারে কত ধেনু দেই কারে গ্রামখান। 

দুত পাটাইল আগে অজধ্যানগরে অস্তপুরে সংবাঁদ মঙ্গল কহীবারে। 
তরায় গেল ছুত দসরথ কথায় অন্দরে জাইয়! আগে সংবাদ জানায় । 

বর কন্| উর্ধ্যানীল রাঁনী ভাগ আসী আনন্সায়রে ভাসে অজধ্যানিবাসী। 

আদ্দিকাঁণ্ড লমাপ্ড হইল স্থনহ সভায় ব্যাঁস বাম্সিক মত শ্রীলক্ষনে গাঁয় ॥ 
ইতি আদিকাণ্ড সমাপ্ত ॥ লিখিতং প্রীবংসিধর শ্বরকীর॥ সাং স্তামসন্দরপুর ॥ এ পুস্তক শ্রীনবিন- 

মোহন তত্ত্বীয় ॥ সাংস্তামনগর ॥ ইতি সন ১২২৯ সাল বিতারিখ ২৯ কান্তিক ॥ ৩৭ক] 

৯৭ গ[ লক্গনীর ] ব্রতকথা, অক্ষরসংযুক্ত রাঁশি, পুক্ষরাবিচারাদি 

| প্রাণবল্পত, অজ্ঞাত 
পুঁথিসংখ্যা ১০৩৬ ; পত্র ১$ খণ্ডিত ; আকার ১৩২*৯ ৫৮1 

'*1৫ক ইথে নহে আন' ক্রন্ষা বিষণ শিব জার করেন ধেয়ান। 

জলোক্যের সার দেবি সেই মহামায়া ছুঃখ দারিদ্র ঘুচে জারে করেন দয়] । 
্রদ্ষসীঁপে মুক্ত হইল দেব মঘবাঁন বান ইন্ত্র শোলে। সসি ইহাতে প্রমান । 
প্রানবল্প'ভ ভনে সেবি নারায়নি প্রনাম করহ সভে দিয়া জয়ধ্বনি 1০1 

ইতি ব্রততকখ। সম্পৃন্ণ॥ সন ১১৩৭ 1--তীং-২৯ বৈশীখ-_রৌজ বুধবার-_পুত্তকমিদং প্রীদয়ারাম নাথ-_ 

সাং পীচপাড়া_ ্ 



২৫৪ পু'থি-পরিচয় 

ঠ ৮ হন 

[৫ক অস্মিনি ভরনি'*'রেবতী ॥ যোগঃ ॥ 
১ ২ ২৭ 

শং চং কীং নাগ ॥১১। 

কলসিতে কাঁকড়া না পিয়ে পানি কাপাঁসে মৎসে না! জিএ জানি 

জলচর বনচর না জায় সঙ্গ ভেড়া দেখিয়! জুবতির ভঙ্গ । 
ধনুক টহ্কারে বলদ। ভাগে বিছার কামড় মানুসকে লাগে । 

[৫খ শ্রীশ্রীরামরুষ্ণ ॥ 

অক্ষরসংযুক্ত রাঁসি-_ 

ডালা ॥ উবা ॥ কাছ! 1..* ॥ বিবাহ ॥ জাতআাঁর বচন ॥ 

“* শনি রবি পুর্বে বাঁধে উত্তরে মঙ্গল বুধ বিরোধে ॥ 
ববি শুক্র পশ্চিম রোধে একা বৃহস্পতি দক্ষিণ বাঁধে ॥**, 

[৫গ বারদোষকথণং 
শ্ীপ্রীরামকৃষ্ণ ॥ অথ পুক্ষরাবিচারঃ .. 

৯৮ জীতলামজল € চজ্দরকেতুর পালা ) 

শ্রীকবিবল্পভ দেবকীনন্দন 

পু'খিসংখ্যা ১৯২, পত্র ১২ খণ্ডিত, আঁকার ১২২১ ৪ই”। 

[১খ শ্রীশ্ররষজীঃ ॥ 
অথ চন্দ্রকেতুর পাঁল। লিক্ষতে ॥ 
ইশ্থরি বলেন ষুন পাত্র জরাষুর তব তুল প্রিথিবিতে কে আছে অযুর । 
সকল জিবেতে আমার অধিকার মনশ্” হইতে পুজা হইবে প্রচার । 
চৌসফি বসন্ত মাতা ডেকে আন তুমি পুজার বিধানকথ। বলে দিব আমী । 
পাত্রের বচন সনি জগতের মাতা চৌলঞ্চি বসস্ত মাতা আব্েসীল তথা । 
জার তেজে নাহি আঁটে সুমজের জজ প্রত্থম বসন্ত বিসম চাষদল | 
মহিসা চাম্বল সঙ্গে কাল চাম্বল জাহান গ্রভাপে কাঁপএ চলাচল । 

জানব তেজে শঙনবাহুন অরে ফাটি তাহার প্রশ্চাতে কাল এ কালচিহটি 1 
বলে বজ্জচামটি ইশ্বরি বরাবরে আমাকে পাঠাঁএ দিবে ছু লোকের ঘরে 1 ১খা] 



পু'থি-পরিচয় ২৫৫. 

[২ক ভোমার আঁজ্ঞায় আমি এত তেজ ধরি তিন দিনে সংহারন করিবারে পারি । 
এক জন পোড়া জায় আর জন সোঁশে প্রানভএ কেহ জায় কুটুন্বনিবাশে । 

বেড়াজাল শেখানে কোরিল তাঁড়াভাঁড়ি এড়াবারে না পারে শেখানে ধরে বেড়ি। 
আমার প্রতাপে জে বা বাচএ সংশারে ' পুন্র্বার তার জন্ম মাএর উদরে । 
আমি জ্বাহাঁর তরে কবি বিড়ম্বনা সনার শ্বরির করি উয়ের লান।। 

পচাঁগন্ধে কুন নারি নাহি চলে বাট কাঞ্চন শ্বরির আমি কৰি পড়াঁকাট। 

হাড়গল। মাংসঝাঁড়। রক্তবিকার জাহার প্রশাদে লোকের নাহিক নিস্তার । 

এক টাট তুলি রাজ চলে কুলিছাড়। সিজগড়্যা পানমড়া কাল লোহাগড়া । 
কাঠালে বসন্ত ২ক] [২খ বলে দেবি বির্যমানে সনাঁর সরির করি কাঠাল সমানে । 

উয়ানিয়। যুয়ানিয়! তাঁরা ছুটা ভাই আজ্ঞা কর জননি তোমার সঙ্গে জাই। 
আমী গেলে মনিন্তের নাহি থাকে বোল সর্পের শ্বরির হেলে নাহি ছাড়ে খোল।, 

আমার কনে ভাই নাম বিমরিসা ইন্দ্র তাত রিপুগণে করি কালাকোশ!। 

সিখুবী দিসিব। বলে দেবি বিদ্মানে পর্বত ভাঙ্গিয়। আমী করি খান খান। 

যুয্যমনি নিলমনি আমি দিল দেখা তাহার পশ্চাতে বসন্ত ভূতমুখ।। 
চলিল বসম্তরাঁজ বসন্তের সার প্রেত ভূত দর্ক দান! নাহিক নিস্তার । 
গজুব। কোচমুড় মানিক! ফটিক! গুয়ালতা৷ বোকুলথব! আশী দিল দেখ] । 
অস্ত্রসির ছুল্পব। বিসম কলাছড়া কশনাঁশ। ভিমরিশ! [৩ক আলকুশে বৌড়া। 

ধানশী মালশী চাউল তিন জণ ইশ্বরির চরণে করেণ নিবেদণ। 

ষুবসন্ত তিলাই মুগাই মুসরিয়া মোরা জাই নরলোকের কল্যাণ চিত্তিয়। 
ষুনি পাত্র জরাযুরের বাড়ে অভিলাশ.** | 

অগ্রেতে বসন্ত উঠে মন্ধে টোল খায় অন্তরে প্রেবেশে পুজ গা ফেটে জায়। 
এক জণ পোড়। জায় আর জণবান্ধে থাকুক মনশ্টার দার আঅগাছ বান্ধে। 

দশ বিশ মোড়াকে পোড়ায় পাঁসাপাঁনি পুশ করির আড়াময় চিতের কলশি। 

হাঁটে বাটে নাছে যোড়! জায় গাঁড়াগড়ি সবেমাত্র হয় রাজ কুমারের কড়ি। 
ধিবরের মৎস্য কেহ কিনে নাহি খায় রজকের বাঁটাতে বসন নাহি জায়। 

বেচে বসম্ত বলে দেবি বিদ্যমান [৩থ বড় জদদী তেজ হই এক কাহন। 
নারাক্গ। মুযুবে আলকুশ! আমী নাহি জাষ বুবপত্ত আমী লোকের কল্যান করিব । 

সবার পশ্চাতে আইল খুদ্র মিলমিলে বসস্তের বোড় ভাই খুক্র মিলমিলে। 
কাঁউডালে বলেন মোর অশেশ জঞ্জাল রাত্রি দিন শ্বরিরে ফিরাই দশ হাল। 

কেওড়তে কেওড়তে করি দশ লোক মুড়ী কাচ খড়ে জোড় হইলে হই ছাড়াছারি। 
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তাহা পশ্চাতে পাঠাই খোসরাঁজ আমার প্রতাঁপে লৌকের নাহি থাকে লাজ। 

গেড়া। ফড়া উরি আইল কন্নমুলি বারাস্তর বশস্ত করিয়া নিল তুলি। 
শ্রীকবিবল্পবে মাগে চরনের ছায়া! কর গে! কোরনামই নাঁএকেরে দয়! ॥ 

বসস্ত আনিয়। বলে তেজমই মায় [৪ক কোন দেসে লব পুজ। বল গো আঁমায়। 

জরাঁুর বলেন পুজার সব হেতু চন্দ্রবংশে নরপতি নাম চন্দ্রকেতু । 

যুবন্পে'র কলসে প্রজ] জল খায় কে ব! রাজ। কে ব৷ প্রজ। চেনা নাহি জায়। 
রোগ সোক নাহি রাজ্য সদাই মদন লখিতে ন। পারে কেহ ইন্দ্রের ভূবন। 
রাজার পুন্তাতে প্রজা নাহিক অভাগা কুল ভরি ধার্নদেয় তির ভরি বিঘা । 
অবসন্তপুরে কম সম্ত সেই পুরে চল সেই দেশে জাব পুজ। লইবাঁরে। 
আমি পাত্র জরামুর জাই জার পাঁড়। সন্ধ্য! গাত্রি হরিনাম সব করি ছাঁড়া। 

আগেতে আলিশ্য পশ্চাঁৎ মাঁথাবেথা চর্দদ প্রহর জরভোগ করি তথা। 

জরাঁধি বশস্ত মাতা দিব পাঁঠাইয়া দিগান্বরি বেশ ধরি এ বেশ ছাঁড়িয়্যা। | 
[৪খ নিজবেস জননি শকল কৈল দুর আঁশীত শরঙ্গ সম হইল! চিকুর। 
অভরন হাঁটক তেজিয়৷ রত্ব হিরা মস্তকের মটুক কলশী কুলা পার । 

পরিধান দিপচন্ধ বিভূতিভূসন বাম হাতে ছানি মুড়া গর্দফ বাহন । 

ডানি করে আসাবাঁড়ি বামকাঁক্ষে পাঁধি চৌসফ্চি বসন্ত মাতা বাখিলেন তথি। 
গাঁদ। হইল বলদ বসন্ত ছাল! তায় দিগাঁঞ্চরি বেশ ধরি তেজমই জায় । 
বারি যুত বান্ধব লইয়া! তার সাথে পাত্র জরাধুর সঙ্গে চলিল জাপু] নিতে। 
একে একে নানা দেশ পশ্চাত করিয়া চন্দ্রকেতুর দেশে মাতা উর্তরিল গিয়!। 
নগর দেখিয়। মাত। বড় হইল যুখি চোসফ্চি বসস্ত মাতা অবনিতে রাখি । 

ইশ্বরি বলেন পাত্র [৫ক তুমি থাক বশী দণ্ড দুই রাজার মহল দেখে আশী। 
অক্রুর আনিল জেমন গোবিন্দ ঠাকুর গোবিন্দ দেখিতে জেন জান মধুপুর । 
বাঁম কাঁখে পাতি দক্ষিন কাঁখে লড়ি ঘাঁটের কিনারায় গিয়া বশীলেন বুড়ি। 
সিতলার চরনে মজুক নিজ চিত শ্রীকবিবন্পবে গায় মধুর সংঙ্গিত॥ 

সেই দেশের কুলবতি কাথে বু্ু লইয়া জল আনিতে এশেচ্যে গোবিদ্বগুন গ্েএ। 
গতিমতি মন্দার মরাল শ্রীমস্তিনি সমনভগিনিতিরে জেমন গোঁপিনি। 
কেহ জল পুরে কেহ ঘাঁট পাঁনে চান তেজমই দেবিকে দেখিতে তথ পাঁন। 

কেহ বলে অনাখিনি. কোথাকার বুড়ি বাম কাখে পেতেটা দক্ষিন কাখে লড়ি। 
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ইসত নয়ানে দেখে ন| যুনে শ্ববনে [৫খ চলিতে নাছিক সক্ভি এসেছে কেমনে । 
জরাধি ছুখিনি দেখি মুক করে বাঁকা লিতলা বঙ্গেন ঘুচাইব সন। সাঁকা। 
নগর দেখিতে ইশ্ববির হৈল মনে উপন্লিত হৈল মাত! সিষুগন জেখানে। 
যুবন্নের ভাট। লএ সিষুগন খেলে হাকুত বলিয়া ভাঁট। মাবে কুতৃহলে। 

কার কান্ধে কোন সিষু চড়িয়া বেড়ায় কৌতুক করিয়। মাতা খানিক ছুটায়। 
সমান বএস সভার নহে সে প্রিবিন ন1 দেখি কাহার মুখে বসন্তের চিন। 

তিলে মুগাই মুষুরে ছড়াইয়। দিব নৃপতিসভায় পুজ। কেমনে পাইব। 
ছাগ্াঁল দেখিয়! তবে দাঁপিল অন্তরে উপনিত হৈল মাতি। নৃপতিগোঁচরে । 
বসন্তের পাখি মাত। রাখে অবনিতে আটু ধরি বসিলেন [৬ক নৃপতিসাক্ষাতে। 
ব্রাঙ্মনি দেখিয়! রাঁজ। করে নিবেদন কি কারনে মোর স্থানে তব আগমন । 

মায়! করি তেজমই করেন করনা শ্রগোপিনাঁথের যুত বল্পভ রচন। | 

মুন হে নৃপতি তুমি আমার বচন গুনবান ছিল মোর পূত্র নাত জন। 
অকালে সকাল বড় হৈল সাস্তিপুরে প্রথমে বসস্ত রাঁজ। এলে। মোর ঘরে । 
প্রাননাথ আমার যুনহ নিবেন সিতলাঁর পুজা কর পুত্রের কারন । 

অনেক জতনে সভে কহিল প্রভূরে একান্তে সেবিব পদ ন। পুজে অস্তরে। 
সনার সমান তুল্য পচ্যা সড়্যা গেল সাত পুত্র ছিল তিন দিবসে মবিল। 
পুত্র বিনে অভাঁগিনি অনাথিনি হৈল কাঁন্দিতে কান্দিতে চক্ষে ছানি পড়্যা আইল। 
অব[স]ন্ত মনিষ্য [৬খ অনেক তব পুরে ন। হয় বসন্ত তোর মতেক কুঙরে। 

দারুন বসন্তে জেবা! আছএ নংসারে পুনুর্বার তাঁর জঙ্গ জননি উদরে। 

তার তরে তেজমই করে বিড়ম্বনা অনার শ্বরিব করে উএর নাদন।। 
পচাগন্ধে মনিষ্ত চলিতে নাঁরে বাট কাঞ্চন স্ববিরে দেবি করে পড়াকাট। 
যুখি বিনে ফুখের না থাকে কিছু লেশ দারন বসস্ত জথা হয় পরবেস। 
এক জন পড়। জায় আর জন বাধে বাগিজের অন্তর সদ! শোকে কান্দে। 
কুবসস্ত হৈলে লৌকের নাহি থাকে ছাশী দস বিস মড়াকে পড়ায় পাশাপাশী । 
পড়াইতে নাই পাবে করে জআমপড়া কলশী পুন হয় পুস্কনির আড়া। 

সকল স্বরিরে আছে বসস্তেবি তয় দেশজুড়্যা সকল করেন [৭ক ধুঙময়। 

হাটে বাটে নাছে মড়া। জায় গড়াগড়ি সবে মাত্র বাড়াই কেধল কুমারের কড়ি। 
জানিবে বসস্ত রোগ বিসম পড়ানি জাঁর না বসন্ত হয় আউহছাড়ি গনি। 
পশ্চিমে বসন্ত লোকের ছএছিল গুটি অপাক শ্বরির বল্য। নাহি দেয় বেটা । 

৩) রর 
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কুবসস্ত হৈলে মনিশ্বের হয় ভন জম বলে সেই নর তোদের পুর লয়। 
তার পাত্র জরাধুর বড় মহাঁতেজ! পুত্রের কারনে রাজা করে তার পুজা । 

নৃপতি বলেন বুড়ি হএছে অজ্ঞ্যান কেমনে তেজিয় আমি প্রভূর নয়ান। 

সিতলার পদ্ারবিন্দে সদা করি ধ্যান দেবকিনন্দন কবিবন্পবেতে গান ॥ 

॥ ত্রিপদী ছন্দ ॥ 

পরিধান বাঁগছাল গলায় হাড়ের মাল অর্ধখান সশি [৭খ ধরে সিরে 
প্রেত ভূত দানা সঙ্গে বিভূতিভূসন অঙ্গে ভিক্ষ। মাগি ব্রেশের উপরে । 

প্রেত ভূত দানা সঙ্গে ফিরে 
পরদারি ভূতনাথ কুচনির সঙ্গে সাত জুবক অঙ্গল ধরে সিরে। 

জনমভিক্ষারি ব্রিলোচন 
তিলে অধি নাহি যুক তিন চক্ষু চানমুক লল্লাঁটে জলএ হুতাসন। 
খেপা বুড়া দ্রিগান্বর সশাননিবাসী হর ভোড় সম্ঘল নাহি থাকে 

কি বাজাতি কি বাঁকুল কানে ধুতুরাঁর ফুল ধুতুরা ভাঙগের গন্ধ মুখে। 

গলে ফনি অবিশ্রাম নিলকণ্ জার নাম পুত্র জার গজেন্দ্রনন্দন 
শ্রী তার দশতৃজ। বনকালে মহাঁতেজা বিপরিত সাছুল বাহন। 
সড়াঁননের পঞ্চ মুখ এহ কক্ষে কিবা যুক নন্দি পাত্র বলেন বরন." 
হল্ল তাত বিপু খায় কাক্তভীক চড়িল তাঁয় [৮ক কি লাগি ভজহ সেই জনে 
বিংসতি লোচন সত বনে তারে কৈল হত স্ভু নি-'* বিরগনে। 
ইশ্বরিচরন সেবি ত্রিপদি করিয়া [ক]বি শ্রীকবিবল্পভ রস গায় 
একমনে একভাবে জে তোমাঁর চরন সেবে তুমি তারে হবে বরদধায় ॥ 

সিবনিন্দা শ্রীব বলে যুনিয়া নূপবর সিব পিব বলি দুই কর্মে দিল কর। 

জেই সিব সেই কৃষ্ণ ইথে নাহি আন ন!জানিয়া কর নিন্দ। দেব ত্রিনয়ান। 

জিব জন্ত অনেক বাঁড়িল অবনিতে কহিল এমনি শ্রীদেব সাক্ষাতে । 
তিলমাঁত্র আঁপড়। প্রথমে দেখি নাই কোনখানে হব পড়া অনাথ গসাই। 

উল্লকের কথা যুনি দেব ত্রিলচন বাঁমউরুভাগে কেন ধঙ্গের সাঁসন। 

বিষ্ণু হৈল! কাঞ্ ব্রক্ম। হেল হুতাঁশন [৮খ বাঁমউরূভাগে কৈল ধঙ্গের সাঁশন 
জঙ্গে জার! মির্ত জানাই ত্রিতৃুবনে হেন সিবে নিন্দ। কর কিশের কারনে । 

বিস পান করিয়] রাখিল ত্রিভৃবন বাঁমউন্দভাগে জলে ধন্ধ নিরগন। 
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গলায় ধরিয়। বেশে নিলকণ্ঠ নাম হেন প্রভূ দেবে আমি কেমনে হব বাম। 
কি বলিব কাঁর কথ প্রতু ত্রিনয়ান তাঁরে তেজি কেমনে পুজিব অন্ন জন। 

কে বা কার পুত্র বোধু কে বা! কার পিতা, মরিলে সমন্ধ নাই বুন এই কথা। 
জন্ষে জঙ্গে না! ছাঁড়িব মহেশ ঠাকুর হাঁদে গে| অজ্ঞান বুড়ি হেথ। হৈতে ছুর। 
ষুনিয় ইশ্বরি হৈল বিমুখলোচন জরাযুর নিকটে দিলেন দরশন। 
আরে পাত্র জরাষুর মহ! মহাঁতেজা চন্দ্র কেতু নৃপবর ন। করিল পুজ।। 
পাত্র বলে [৯ক জননি এমন তেজ ধরি সপ্ত দিনে নৃপর দেশ মজাইতে পারি। 
জে সব মনির্ধ্য নিন্দা কোরেচে তোমারে শেইমত বসন্ত পাঠাবে তার ঘরে। 
সিতলাই চরনে মজুক নিজ চিত শ্রীকবিবল্পত গাঁন মোধুর সঙ্গিত ॥ 

পুরহিত পাত্র মিত্র জত প্রজাগন শ্বভার শ্বরিরে জর দেহ দসগুন । 

চোর্দ প্রহর জর ভোগ করে গিয়। তাঁর পিছে বসস্ত দিলেন পাঠাইয়।। 

দেয়ান ইশ্বরি প্রিতি করিয়াছে যুল তার বাড়ি গেলেন বিসম চামদল। 

মন্ত্র প্রজা বড় জারে করেছে মন্ত্রনা কালচিমটি বজ্জচিমটি জাবে ছুই জনা । 
বাজার সভায় থ।কে ত্রান্ষন পণ্ডিত এক ঠাঁটি কুলি ছাড়া তথ। উপক্নিত। 

বৈদ্য বন্ত খেত্রি সিপাই বাজপুরহিত ক) [সখ তার বাঁড়ি বসন্ত” চলিল কালছুত। 

দেবকার্ধ্য মগন পাঁঠাইল মালাকারে এক চাটি কুলি ছাঁড়া গেল তথাকাঁরে। 

মদকদের ধনি কাজে করিছে শ্রুবন হাঁড়গল! মাঁংসঝাঁড়া গেল ছুই জন। 

কাএস্ত কাগজ লিখে টাক! লয় বাড়া তার বাড়ি বসন্ত চলিল লুয়াগড়া । 
সিকদার ফোজদাঁর তেহি তোঁকদাঁর এ সভার বাঁড়ি গেল বক্তবিকার । 

আমিন মাঁপেন জমি কোনে কোনে দড়া তার বাঁড়ি বসন্ত চলিল গজষুড়া। 
বারাঙ৷ পুতলে বেট। তামাম ভাকে গজরাঁজ বসন্ত ধরিল তাঁর যুখে। 
সমগিরি রশী ধরে হাঁথে রাঁখে দড়া তাঁর বাড়ি বসস্ত পাঠাইল কোচুমুড়।। 
ধ্বগ্য কড়ি লেয় গ্রহ লাগাইয়। সিজগড়্য। বাঁছ। তার ভাঁড় ভাঙগ গিয়।। 
[১০ক শ্রুদ্ধের সময় ভাট বোধ নাহি জায় আল্লকুসি বসন্ত ধরহ গিয়। তায়। 

তেলি তাঁতি তামলি মদক মালাকার বোঁকুলথোপা। বংসনাশ। তথায় বিকার । 

আগুসার আশী বলে নাপিত মনশ্থেরে উঙানিয়। বসত্ত ধরিল গিয়। তারে। 

বাশি বস্ত্র দিলে রজক যুখে পরে পড়ামুসরিয়! পাঠাইল তার ঘরে। 

ছলযুতু ধরেন কোটাল নিশীচরে মগরিয়। বসস্ত পাঠাঁইল তার ঘরে । 
বেশেন ছতিষ জাতি বাঁজার তৃবনে এড়াইতে বসন্তে নারিল কোঁন জনে । 
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বাজার দেশেতে হৈল বসন্তের পিড়। জত লোক মরে কে ব1 সংখ্যা করে মড়া। 
বাত্। দিল যুন! নিতাইতে নৃপদেশে কাদদিয়া৷ কহিল লোক নৃপতির পাশে । 

রাজ। বলে দিল! করেছে জদি ১০ক] [১*খ করেছে বিবাদ কদাচিত আমী 
| তার ন। লব প্রসাদ । 

উড়ঙ্গ তুরঙ্গ হৈল একুড়ে বারন তথাপি ইশ্বরিপু্জা না করে রাজন । 
অতএব হৈল ক্রোধ সিতলাই মাতা চৌসফ্ বসন্তে দেবি আদেদিল তথখ]। 
ওরে বাছ! ফুলিছাড়া রক্তবিক্ষার আগে গিয়। ধর রাঁজার উত্সর্ত কুমার । 

দেবির আদেশে তৃষ্ণ বসন্ত পাইয়া রাজার মহলে সিগ্র উত্তরিল গিয়]। 

একে একে বাজার তনয় মরে সব গৌবিন্দভকতি মাগে শ্রীকবিবল্পব ॥ 

॥ ভ্রিপদি ছন্দ্র ॥ ধানসি রাগ। 

উন্নসত নৃপতির যুত বসস্তে হইল হত রানি কান্দে করিয়া কোরূন। 
বোধুগন কড়্যা রাঁড়ি খসিল সনার চুড়ি ছুর ছেল সংশীরবাঁসন1। 
নিদারন নৃপবর সান নিবাঁস ঘর ১*খ] [১১ক দেবত! মনধ্য হৈল বাদ 
মৈল জত প্রজালৌক মোর পুত্রের শৌক কি আর জিবনে মোর সাদ। 
মহারাজা নাহি দেখি জিবন উপায় 
কি করিব কোথা জাব কারে মুখ দেখাইৰ পুত্র বিনে অতাঁগিনি ষায়। 
হইয়া রাজার রানি বিধি কৈল অনাধিনি বসন্তে মরিল পৃত্রগন 

খাট পাট সিংহাসন চাঁমর চন্দন ধন কে বা নিবে বারন বাঁহন। 
বড় অভাঁ।গনি আমি পাইলাম প্রেবেশ ভূমি জদ্দি।খতি মিলায় বিদার 
পৃর্ন হাট বসাইয়া ছিলাম বসাইতে নাহি পেলাম বিধি মোরে হইল বিমুখ 
থর গ্রেহে হৈল পিড়া সেই হেতু লক্ষিছাড়া দিবা নিসি রানি ভাবে ছুখ। 
পিতামহ পুরর্তম জগতহুন্নভ ১১ক] [১১খ নাম শ্রী লক়্যা যুতার রগ তার 
তশ্য মুত স্যাম সকল গুনের ধাম বাশ তাঁর চেতর ভিতর 

তশ্য বুত শ্রীগোপাল যান্দারনে কত কাল নিবাস করিল বন্দিপুরে 
শ্রীবল্পত তর্থ্য যুত গোবিন্দপদে বত হঙ্গি বল পাঁপ জাৰে ছুর ॥ 

মহারাজা বলে রাঁনি না কর রোকন একচিতর চিন্তা কর শিষের চরন। 

কুশামনে বশী রাজ! দিন করে নির্ভ। দিব সিব লদাই ভাবেন মহারাজ|। 
'তোমাকে পুজিয়া ইন্দ্র দ্বেবতার রাজা তোম! গুজি বিংশতিলোচন মহাতেজা। 



/খি-পরিচয় ২৬১ 

বাণ্ভ গিতে দ্রপে নিলেন শ্রীনন্দের নন্দনে ভগিরথি জক্ষিলেন শ্ীগোঁবিন্দমচরনে। 

তবে পিরে ধরিলেন মহেশ গঙ্গাধর আম! প্রিতি কেন বাম হইলে ইশ্বর | ১১খ] 
[১২ক জঙদ্গে জর! মির্ভ, তোমার নাহি ত্রিতৃবনে বিশ খাইয়া বক্ষ করিলে দেবগনে । 
এত শ'তব করি রাজ পুজ্জেন সম্করে সত ঘড়া ভ্রত মৌধু ঢালে হরসিরে। 
এক সহশ্র পন্ধ দেন হরের মাথা আখগ্ড শ্রীফলপত্র পুজে দেবরায়। 

সেই সব পুষ্প লাগে হরের মাথায় ভিম প্রিতি ভাকিম্া। বলএ দেবরায়। 
যুন ভিমাঁখিতি তুমি আমার বচন শোঁড়শ উপাচারে মোরে পুজে কোন জন 
যুনিতে পাইয়া ভি অতি জায় দ্রুত তোমারে শ্বরন করে রাঁজ। চন্দ্রকেতু। 
বসন্তে অনেক লোক যবিল রাজার একে একে মৈল তার উহ্থসত কুমার । 
যুনি তবে ক্রোধ হইল দেব পরুপতি সিবের আজ্ঞ্যায় আইল দুই লক্ষ পেতি। ১২ক] 
[১২খ পঞ্চায হাজার দানা এক লক্ষ ভূত নেক চোক। বির্ভন্র বিসম মারূত। 

সিবের আজ্ঞায় মেঘনাদ চলিল সাঁজিয়া চন্দ্রকেতৃর দেশে উর্তরিল গিয়া! । 
মেঘনাদ গিয়া করে বিসম গর্জন হইশ্বরি বলেন বাপু কহি রে এখন। 
প্রেত ভূত দান! সঙ্গে আইল ষুলপাঁনি আর কি পুজিব চন্দ্রকেতু নৃপমনি। 
পাত্র বলে সিত্লাঁই নিবেদি চরনে তোমার তূতমুখ। বসন্ত সঙ্গেতে দেহ মোঁর। 
সিবজ্জর সভার স্বরিরে দিব দেখা তারপর বসস্ত হইব ভূতমুখা । 

পুষ্প পান দিয়া দেবি পাঠাইল তারে ভূতমুখ! বসম্ত হইল সভাকারে। 
প্রেত ভূত পেতি দাঁন। বসম্তেবি ভবে কান্দিয়। কহিল পিয়া মাএর গোচরে। 

সকল মরিল বাজ! যুনিল ১২খ]:.. 

৯৯ শীতলামঙগল € বিরাটরাজার পাল ) 

| শ্রীকবিবল্পভ 

পু'খিসংখা। ১০৯৩; পত্র ১০; অথগ্ডিত। আকার ১৩২১ ৪২৮ । 

[১ ওশ্রীত্রীহূর্গা-- ॥ 
অথে৷ সিতলার পাঁল। লিক্ষতে ॥ 

আছিল বিরাট বাজ। বিরাট নগরে ন। হয় দেবির পূজ। বিরাট সহরে। 
হেনকালে সিতল। ভাবেন মনে মনে পাত্র জরাক্ষুরে ভাঁকি আনিল জভনে । 
বুর্ধেব সাগর পাত্র বলি রে তোমারে না হয় আমার পুজা! বিরাট নগরে । 
সগধম দিপেতে ছিল বিরসিংহ রাজ। প্রতিজ্ঞা জানিঞ। মের না করিল পুজা । 



২৬২ .. প্ুথি-পরিচয় 

বিরাটমন্দিরে জাঁব পুজা লইবারে এত ষুনি জরাঁষুর কহে জোড়কবে। 

পাত্র জরাঁষুর বলে নিবেদি চরনে জদ্দি পুজা নিবে মাতা বিরাটভূবনে । 

নিমিজোগে বিড়ম্বন। দেখাহ বাজারে পিয়রে বসিয়া কহ সপ্প গে। তাহারে । 

সপ্র দেখি পুজ। জর্দি করে মহিপতি লইবে রাজার পুজা হইয়া] যুমতি। 

তবে জি নাহি করে করি অহঙ্কারে দেসন্থর্ধা মজাইবে বিরাটনগরে । 

জরাম্নরে কহিল সকল বিবরন ষুনিঞ! এতেক মাতা করিল গমন । 

মীয়া করি জান মাত। সিরে সৌভে জট দক্ষিন করেতে কুস্ত বাঁম হাঁতে জাট!। 
দেখিয়৷ লাগিল ভয় বিরাট রাজার বাজার মন্দিরে মাতা হলেো। আগুসার । 

রত্বসিংহাঁসনে রাজা আছিল ১খ] [২ক-" 

চৌসটি বসস্ত মাতা রোগের জননি চাঁরি বেদ ছাড়া মাতা জান্সিল। আপ]নি । 
তব পাত্র জরাঁষুর হয় মহাঁতেজা৷ কন্যা পুত্র রাজার করহ তার পুজা। 

এ কথা যুনিয়া রাঁজা উঠিল সর্ভর নিব সিব বলিয়! ছুই কল্েতে দিল কর। 

অস্ত্র খোজে মহারাজা কোপে কম্পকায় তরাঁসে সিতলাদেবি পালাইয়া জায়। 

এক পদ জান মাত পাছু পাঁনে চাঁয় অধম পাপিষ্ট বেট। পাছু জে গোড়ায় । 
রাজার মহল হইতে করিল গমন পাত্র জরাঁযুরের কাঁছে দিল দরসন | . 

কম্পবান হয়্যা মাতা বাক্য না নিশ্বরে নিবেদন করে পাত্র দেবির গোঁচরে। 

পাঁজর বলে কেন মাতা মলিন বদন সিতল বলেন ষুন তাঁর বিবরন । 

সপ্র কহিতে গেলাম ষুনি তোমার কথা অধম পাঁপিষ্ট বেট। কাট্যাছিল মাথা। 

ভাল যুক্তি দিলে বাঁছ! ভাঁল যুক্তি দিলে হাথে গলায় বান্ধিয়! অগ্রিকুণ্ডে পেলাইলে । 
থাকুক পুজার দাঁয় বলে কটুবানি [২খ কোঁথ। হইতে আলি বেটি ভাঁখিনী জোগিনী 

পাত্র বলে ষুন মাতা মোর নিবেদন তিলেকেতে মজাইব নৃপতিভূবন। 

কদাচিত হয় জি নিধনণাঁর ধন আপনাকে বাসে আমি কত বড় জন। 

আমার বচন তুমি বুম মোন দিয়া চৌসাট্ট বসন্ত মাতা দেহ পাঁঠাইফ়্যা। 
সিতলার পাদপন্মণলুন্ধ করি মতি শ্রীকবিবল্পভ গাঁন মধুর ভারথি ॥ 

এতেক ফুনিঞ। মাতা! আনন্দিতমন চৌসষ্রী বসস্ত ডাকেন জত ব্যাধিগন। 
ওলাউঠ। মিলমিল্যা আইল জত হাঁম আইল জতেক ব্যাঁধ বলি তাঁর নাঁম। 
করলি সন্লিপাত সিতলি নামানি পিল্য! বিসম জর ছমাস্। শ্রিহিনী । 
খোঁউষ পেঁচড়। আর হরসিতমনে চল জাব বাঁছ। সব বিরাটসুবনে । 
চৌমুখে হইল ক্রোধ বসন্তের রাজা ধুলকড়্যা চামদল ধাঁ হয়্যা মহাঁতেজ। | 



পুঁথি-পরিচয় ২৬৩ 

তিলে মুসরে ধায় রক্তচাঁমড়ি দেবিকে প্রণাম করে চারিঙদদিগে বেড়ি । 
ডূমর্যা। সিয়রগড়্য। বেঁঙচ্য! সর্তর ** ধাইলা  *7 
দেখিয়। বসস্তগনে কুমারিদেবত। হরসিতে সতাকারে কন রর | 

*** তেজ জাহির কার ..*। ২খ] 

ৃ [৩ক অবধান কর মাতা আমার বচনে। 

আইল চৌসট্রী ব্যাধ হয়্যা'বলাঁবল ফলরূপে লয়্য। জাঁবে বসন্ত নকল। 
এত যুনি বলে তবে সিতলাজননি বুদ্ধের সাগর পাত্র কহ দেখি যুনি। 
জরাষুর বলে জাবে পুর্জার লাগিয়। গাঁদা কর বলদ বসস্তছাল। দিয় । 

অতি নিচ জাঁতি বেসে হইয়। বেপারি পুজাছলে জাব চল বিরাটের পুরি । 
জাইতে পথের মধ্যে জত আছে লেঠ! প্রথমে পার্যাতে হবে পাটুনির ঘাটা 
তাঁর পর জগাঁতিঘাটায় ছুর্থ পাবে বিড়ম্বনা করিয়! পশ্চাতে পুজ। পাবে। 
তবে ত জাইবে মাত। বিরাটভুবনে এত যুনি দিতল। ভাঁবেন মনে মনে । 

জে বোল বলিলে পাব্র যুনিব তোমার একে একে পুজ। জেন পাই সভাঁকার 

গাঁধাকে ডাকিয়। দেবি বলে বির্যমানে যুন বাছ। আমার বচন সাবধানে । 

বিরাটনগর আমি জাব পুক্গা নিতে বসন্তের ছাঁল। লয়্য। চল মোর সাথে। 
জোড়হাথে [হেঠ] মাথে দেবির বচন তবে ত করেন মাতা ছালার পর্তন৷ 
মুখেতে মোঁখড় দিয় গাধাঁরে সাঁজান ছাঁলা বহিবারে গাধার করিল জোগান । 

জতেক বসস্তগনে কলাই করিয়া! ছাঁল! উঠাইল মাত! হরসিত হয়্য ।৩ক] 

[৩খ ধরিল মোখড় দড়ি পাত্র জর|যুর ছাল! তুল্য। দিল মাত গাধার উপর । 

গাঁধ। হইল বলদ বসন্ত ছাঁল! তায় হইয়। বেপারিবেষ তেজমই জায়। 
সিতলাঁর চরনে ইত্যাদি ॥ 

॥ত্রিপদি ॥ 

পাত্রের বচন ষুনি গর্গমই ঠাঁকুরানি মন্ত্র পড়িয়। বিদর্ণমানে 
চৌসটি রোগের সাথে মাঁচুসের পুজা নিতে চলে দেবি বিরাঁটতভৃবনে । 
তেজিয়৷ নিজ ভূবন কৈল দেবি আগমন পাত্র জরাযুর করি সাথে | 
অবনি প্রবেসে গিয়া! কত গ্রাম এড়াইয়াা উপনিত নদির সাক্ষাতে । 

বামেতে পঞ্রিকা গ্রাম নগর উত্তম ধাম দেবি চলে সাবধান হয়্যা 

ঘাটেতে অনেক জন কখন না দেই ফুন সর্ধকাল পাঁর করে নেয়্যা। 
তুম ভাগ নাহি করে জ্ঞাতি বিত্তি অনুসারে পার করে ষুখে অন্নখায় 



২৬৪ পু'খি-পরিচয় 

পাটুনির পুত্র তারা নাম তার ছিব! জির্যা হেনকালে দেবি ভাকে তায়। 
কোথ! বাপু হিরা জির্যা মোরে দেহ পার কর্যা লয়্যা জাই মটর খেসারি 

চিরদিন ছুঃখ+পায়্যা গাঁধাকে বলদ লয়্যা হইয়াছি কলাইবেপাবি। 
তবে কহে হিরা জির্যা জি দিব পার কর্যা ৩খ] [৪ক আমার বেরূন আগে দেহ 
ছু কাহন কড়ি দিয় মধুকরে পার হয়্যা বেপার করিতে তুমি জাহ। 
সিতল বলেন বানি পার কর জাছুমুনি কড়ি দিব উ পারেতে গেলে 
এতেক বলিয়! তায় ছালা তৃল্য। দিল নায় পার কর্য। দিল ছেনকালে। 

নায়ে হৈতে তুলে ছাল কহে পাটুনির বালা পারের বেরূন নাহি পাব 
কড়ি নাহি দিবে তুমি তাহার কারন আঁমি এক ছালা কলাই লইব। 
দেবি বলে কড়ি নাঞ্ি। পাঁটুন্তারা ছুই ভাই ছাঁলা ধর্যা করে টানাটানি 
গণ্ডগোল হুড়াহুড়ি করিল ছুই জন পড়ি ফুনিলেক হিরার জননি। 
ঘরে হইতে বারি হয়্যা ছুই পুত্রে প্রবোধিয়া বলে তারে প্রবোধ বচন 
কুমারি ব্যাপারি বল্যা কি দেখ্যাছ ওরে ছাল্যা না| জানাহ এই কোন জন। 

তোঁমরা ছাঁওালমতি ন। জানাহ কোন গতি জগতজননি এই মাতা 
গাইল বন্পত কবি তাহার চরন সেবি নাএকেরে হবে বরদাতা ॥ 

ঘরে হইতে বারি হয়া পাটুনির মা অপরাধ ক্ষেম বলি ধরে ছুটি পা । ৪ক] 
[৪খ হাসিতে লাগিল দেবি বসন্তকুমারি আমারে জর্দ্যপি তুমি চিনিলে যুন্দরি। 

পরিচয় দিয়া জাব আপনার গুনে ছুট পুত্র থাকুক তোর পরম কল যানে। 

সিতল। আমার নাম বসন্তকূমারি পুজা! লইবারে জাব বিরাটের পুরি। 
মায়! করি বসন্ত কর্যাছি ছাল। পিঠে বিড়ম্বন| দেখাইব নৃপতি বিরাঁটে | 
যুনিঞ বিস্বয় হইল হিরাঁর জননি সবিনয়ে সিতলারে বলে জোড়পানি। 
আমার পুত্রের দোষ না করিহ মনে অজ্ঞান কুমতি দুষ্ট নিবেদি চরনে। 

হির্য। জির্য। ছুই পুত্র পেল্য। দিল পাঁয় কপট তেজিয়া আসির্বাদ কৈল তায়। 
পাটুনিরে বর দিয়া করিল গমন পাগুবগ্রামেতে গিয়া দিল দরসন। 
একে একে নান! দেস পশ্চাত করিয়া রাজঘাটে ছালা পুরি উর্তরিল গিয়। । 
দান সাঁধে জেই ঘাটে নিমাগ্রিঃ জগাতি সেইখানে হইল মাতা নবিন যুবতি । 
জগাতি জগাতছলে বলে কুবচন তাহ! ফুনি কুমারি হাসেন মনে মন। 

জগাঁতির পরিহান্ত জগতি জানিঞা| কটু কর্য। কন কথা টানিয়! টানিয়। ।৪খ] 
[$ক এক বোলে ছুই বোলে হইল গালাগালি ক্রোধ করি জগাতি দিলেক ছালা চালি 
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জগাঁতের সৌধে নিব অর্দেক কলাই আর্দীস করিতে জাহ মহারাঁজার ঠাঞ্ডি। 

দিতলাজননি কহে ষুন বে জগাঁতি ক্রোধ করি মারিবাঁরে আইসে মুড়মতি । 
জগাতিরে জগতি করিল বিড়ম্বনা কলাইরূপ হইলেন নহলিজৌবন!। 
নিমাঞ্জ জগাতি হইল হরসিত মনে কিছু ব| পাঠায়্য। দিব জামাতাতুবনে । 

কিছু বা আপন ঘরে করিব ভক্ষন পাটপড়সিরে কিছু বিলাইতে মন। 

কুমারি আছেন তখন দাণ্ডাইয়। পথে পুষ্থর্বার কহে মাতা জগাতিসাক্ষাতে। 
অর্ধেক রাখিয়া মৌরে দেহ এক পাঁটি জগাতি বলেন নাহি দিব এক মুটি। 

ভাল চাহ এক ছাল! জাহ লয়্যা চল্যা নহে পুন সকলি কলাই লব ঢের্লা। 
তথাপি সিতল! কহে হইয়া কাঁতর যুনিঞা। জগাতি তারে বলে ছুর কর। 
মায়! করি সিতল! কান্দেন ধিরে ধিরে কি হুল্য কি হল্য বল্যা হায় হায় করে। 
আঁমিতে ন। পড়ে হাচি ন। ঠেকিল চাল তবে কেন পথে করে জগাতি জঞ্জাল । 

রোদন করিয়৷ মাত! করিল গমন ৫ক] [€খ জগাঁতি কলাই নিল হরসিত মন। 
কাএস্তকুলেতে জন্ম নাম নিমাঞ্জি দর্তী একমনে যুন তে বলি তাঁর তর্ত। 
বসন্ত কাঁড়িয়া নিল কলাই বলিয়া জামাতাতৃবনে কিছু দিল পাঠাইয়া। 
কিছু ব৷ আপন ঘরে করিল ভক্ষন খাইতে খোসালচির্ভ হরদিতমন | 

পাটপড়সে কিছু দিল অবসেসে কলাই খাইল সভে পরম হরিসে। 

জতেক কলাই ছিল সকল খাইল বসস্তকুমারি তখন ধেয়ানে জানিল। 
সভে বলে কলাই লাঁগিল জেন চিনী দেবি বলে জাবাদোর] করহ সাজনি। 

দেবির আজ্ঞায় জর করিল গমন সভাঁকাঁর গাঁয়েতে করিল আকরস'ন। 

জগাতিরা ভালমতে ধরিলেক স্বাষ গলা ঘুড়ঘুড় ঘনঘন কাষ। 
চোর্দ প্রহর জর ভোগ করে গিয়! হাঁতে ছিল চাঁমদল উঠিল ফুটিয়া। 
সেই সব কলাই খাইল জত জন সিতলার হটে তাঁরা হাঁরার্ন্য জিবন। 
জগাতির গুমান ভার্গিল সেইখানে পাত্র জরাষুর সঙ্গে খোসালিত মনে। 

সিতলাদেবির পায় কহেন তখন বলদে নাহিক কাজ যুন গে! বচন। 

আমিয়াছিলেন জার! যুনিবার তরে সাধিয়! সে সব কাজ ছাড়িল গাঁধারে। 
সকল বসম্তগনে জিবন্নাঘ দিয়া সন্রভরে জান দেবি জর! সঙ্গে লয়। ।৫খ] 

[৬ক বসম্তকুমানি আগে কৰি নিবেদন সিতলাসঙ্গিত কবিবল্পভ রচন ॥ 

ধুকড়্যা চামদল কয় বেড়িব সভার গায় মারিব রাজার জত সেনা 
একা চামদল বলে আমি গিয়! গায়ে হইলে তার চক্ষু হয়্য। জাবে কানা। 

৩৪ 
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খোঁস্ব পেঁচড়া বলে আমি গিয়া সন্ধাকালে আরভ করিব সভাকারে 

মারিব রাজার বং সভার করিব ধয এক জন লা রাখিব পুরে। 

দেবির চরনে বলে মাঁথাবেথ। আমি গেলে সন্িপাত হইব.সর্তর 
কর ঁত। অবধান খপু কর পবিত্রান ' তিলেক পাঠাব জমঘর। 

দেবি হরমিত হয়্যা চৌপটি বসন্ত লয়্যা উপনিত বিরাঁটনগরে 

ছিল জত বৈস্যগন সিতল। করিল পোন একে একে বিনাসে সভারে। 
জত কবিরাঁঙ্জ ছিল সকলি মরিয়া! গেল দেবি বড় আনন্দিতমন 

ভাঁবিয়। দেবির পায় শ্রীকবিবল্পভ গায় উদ্ধার করহ জনে জন॥ 

ব্যাধিগন লয়। মাতা করিল গমন বিরাটনগরে গিয়া মিল দরসন। 
সিতল বলেন ষুন পাত্র জরাঁযুর তোমার বচনে আইলাম বিরাঁটের পুর | ৬ক] 

[৬খ কেমন প্রকারে পুজা কোনখানে পাব কার ঘরে আগেতে বসন্ত পাঠাইব। 
জরাঁষুরবলে নিবেদন করি কাঁছে তেমাথ! পথের মর্ধ্ে অস্ব তর আছে। 
নগরের লোক জত করে আনাগন1! আম্বগাছেতে আগে দেখাহ বিড়স্বন]। 
বিড়ম্বন। দেখি জদ্দি পুজা করে. পদে ঘরে ঘরে হব পুজা কি কাজ বিবাদে । 
সিতল। বলিল পাজ্র উর্ভম বলিলে অবশ্য পুজিব রাঁজা ওহাই হইলে। 
যুক্তি কর্যা আন্বগাঁছে বসন্ত পাঠাইল: বসন্তে গলিয়। গাছ খানখ।ন হইল। 
তাহা ত দেখিয়। জত নগরের লৌক অম্ুমাঁন করে সভে পায় বড় সোক। 

নহলিজৌবন গাছ পর্বতআকাঁর সে গাঁছ কেমনে হইল ছারখার । 
মনে মনে যুক্তি করে ভাল মহে ভাই নিবেদিব চল সভে নৃপতির ঠাঁঞ্ডি | 
ছুত গিয়া সমাচার জানাল্য বাজারে ' ষুনিঞা৷ আইল বাজ। বিক্ষ দেখিবারে। 

দেখিয়া বিরাটরাঁজ গুমাঁনে কহিল কিসের ভাবন! বিক্ষ পৌঁকেতে কাটিল। 
এত বলি নৃপতি গেলেন নিজঘরে অহঙ্কার গুমাঁন করিতে পারে চুরে। 

হেনকাঁলে কুমীরি কহেন জবাষুরে রাজার'গুমান দেখি কহেন পাত্রেরে । 

ইহার উপায় জে কহিবে আমারে আগেতে বসম্ত পাঠাইব ৬খ] [৭ক কার তরে 
আগেতে বসস্ত দেহ জত প্রজাগনে তার পাছু পাঠাইবে বাজার ভূবনে । 

এতেক বচন মাতা বলো'ন] তোঁমারে তবে সে বিড়স্বন! দেখাবে বাজারে । 
এই সব যুক্তি পাজ্জ জরাধুর দিল সহরে লোকের জর সভার হইল। 
চৌদ্দ প্রহর জর ভোগ করে গিয়া তার পর বসস্ত মাতা দিল পাঠাইয়া। 

একে একে মরিল জতেক প্রজাগন রাজার মহলে গিয়] দিল দরসন। 
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জতেক চাঁকর ছিল রাজার গোচরে হাথি ঘোড়া পয়দল পড়িয়। গেল জরে। 
বসন্তে মরিয়া গেঁল জত হাঁথি ঘোড়া মগল পাঠান মৈল্য অঙ্গে জামাজোড়।। 
বিসম বসস্তে মৈল অঙ্গে জামাজোড়। "*" 
বিসম বসস্তে মেল কত কত জনা কেহ বলে ওরে ভাই দেবির বিড়ম্বন।। 
নৃপতি ন। করে পুজ। সিতলাকুমারি রাজার হটে মজিল প্রজার ঘরগারি। 

জদ্দি সিতলার পুজ। দিই প্রজাগনে ফুনিয়া নৃপতি পাছে ক্রোধ করে মনে। 
কেহ বলে চল গিয়া কহিব রাজারে ষুন্যা জদি নৃপবর অঙ্গিকার করে। 
তবে ত সিতলাপুজ। মাগ্যা নিব বর কহিতে লাগিল সভে রাজার গোচর । এক] 
[৭থ রাজা বলে দিতল। জ্দি কর্যাছে বিবাদ কদাচিত তবু তাঁর ন| লব প্রসাদ । 
কুরঙ্গ তুরঙ্গ মৈল ইকড়্যা বারন তথাপি ইস্বরিপুজা না করে রাজন । 
অতেব হইল ক্রোধ সিতল! জগতি শ্রীকবিবল্পভ মাগে গোবিন্দভকতি ॥ 

ইস্বরি বলেন তবে পাত্রের মুখ চায্্যা ইহার উপাক় বাপু মোরে দেহ কয়্যা। 
এতেক জস্ত্রন৷ পাইল বিরাটের রাজা পোঁন কর্য। তবু মোর না করিল পুজা । 

বসন্তে ডাকিয়া মাত। কহে সমাচার রাঁজারে রাখিয়া বধ জত আছে আর। 

দেবির আদেষ দুষ্ট বসন্ত পাইয়্যা রাজার মহলে সিন্ত প্রবেসিল গিয়।। 

বিরাটের বাপ ছিল হয়্যা অতি বুড়া সিজগড়্যা বসস্ত তার দিল ঘাড় মুড়া। 

বিরাটরাজার বধু যুয়্য। নিদ্রা জায় আলকুস্ত। বসস্ত ধরিল তার গাঁয়। 

এতেক প্রমাদদ হইল দেবি সনে [হটে চাঁমদল বসস্তে কার অঙ্গ গেল ফেট]1। 
তবু নাঞ্জি রাঁজ! করে পুজ। অঙ্গিকার উর্তর নামেতে ছিল তনয় তাহার। 
সেই পুত্র দি মাত। করহ বিনা রাজার মন্দিরে হব পুজার প্রকাষ। 
তারে নাঞ্ডি বিনা". ৭খ] [৮ক সিতল! বলেন তবে তারে বিনাসিব। 

উতর নামেতে কন্যা তনয় উর্তর আকস্মাৎ তার গায় হইল ঘোর জর। 
বাজ। বানি বিসাঁদ ভাবেন মনে মনে পুত্র কন্যার জর ছাঁড়িব কেমনে । 

মুখছুসি পিচাসি দেখিল ছুহাঁরে মহামন্ত্র পড়ি সিক্ষ1 বাদ্ধিল চিকুরে। 

সিতলাকুমাঁরি মনে কোপযুক্ত হ্যা গুনবাজ বসন্ত দিলেন পাঠীয়্যা। 

বিসমজরেতে অঙ্গ হয়্যা গেল কাঁলি অনেক বসস্ত হইল নাহি দেখি কুলি। 

গুনরাক্গ সঙ্গে ছিল চামুট্যা বিমুট্যা বিসম জালায় কাঁর অঙ্গ গেল ফাট্য।। 
মরিব বাজার পুত্র ইন্ববির হটে ইজিলিরাজি রুটির ঘটে। 
সিতলার চরনে ইত্যাদি 
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বাজ। রানি বিসা্ করএ মনে মনে এতদিন প্রান ধরি কিসের কারনে । 
বঘুনাথ হেন পুত্র গেল বোনবানে কিয়ার জিবার সাঁধ কিসের করি আনে। 

কান্দেন বিরাট রাঁজ৷ গড়াগড়ি দিয়া খ্রতরাষ্ট কান্দে জেন পুত্রের লাগিয়। । 
সোকেতে রাজ রানি হইল কাতর বুর্ধকালে কৈল বিধি সোকের আকর ।৭ক] 

[৮খ উর্তর1 তনয়ী ভার কান্ত নিজ পতি স্মামির সাক্ষাতে আসি হইল উপনিতি। 
স্মামি কোলে.করি সতি করেন রোদন ওহে নাথ কেন পম]লে কিসের কারন। 

সিতলা সহিত হট করিল রাজন তে কারনে প্রাননাথ হারালে জিবন। 
আম! হেন অভাগিনি নাহি ত্রিভুবনে এ ছার জিবন আর রাখিব কেমনে । 
রাজা স্থানে সর্ত্যবতি করে নিবেদন কুগু সাজাইয়। দেহ তেজিব জিবন। 

প্রাননাথ সঙ্গে আমি অনুম্বতা হব কদাচিত পাঁপতঙ্গ আমি ন। রাখিব। 

সত্যবতি এই কথা কহিল মহিপাঁলে ক্সানি দান করে রাম যুরনদির জলে । 
আম্ব ভাল করে লয়্য! বাহির হইল যুরনদির কুলে সভে কুগ্ু সাজাইল। 
চন্দনকাষ্টের গড়্যা সসানেতে দিল বিচিত্র বন্ধান ঠাটে কুণ্ড সাঁজাইল। 

কুণ্ড বেড়ি মনম্ত রহিল চারি ভিতে হেনকালে রূপবতি জায় অর্ধ্য দিতে। 
এককালে বঘুনাথ সর্তের কারনে সঙ্গেতে জনকষুত। জানকি লক্ষ্মনে। 
পিত্রিসর্ত্য পালিবাঁরে গেলা দেসাস্তরে বাঁজ৷ দসরথ কান্দে হইয়া কাতরে। 

সেই বাজ বানি উর্চযস্বরে কান্দে পুত্রসৌকে রাজা রানি কেস নাহি বান্ধে। 
হাঁয় হায় করেন জতেক বন্ধুজনে ৮খ] [৯ক ধুলায়ে লোটাধে কাঁন্দয়ে অচেতনে। 

কি হইল কি হইল ঘলি হায় হায় করে কুমারিদেবত। মাতা! জানিল অন্তরে । 

ইন্বরিচরনে ইত্যাদি ॥ 

বসস্তকুমারি মাত জাঁনিল ধিয়ানে পুজার কারনে যুক্তি করেন মনে মনে।, 
অন্ুম্বতা হইল জদদদি মোর সত্যবতি তবে কি পুজিব মোরে বিরাট নৃপতি। 

সংপ্রতি রাঁজপুজে বাঁচাইয়া! দিব পুঁজে কি না পুজে রাজা মর্ছাদা বুঝিব। 

জরাতি ব্রাঙ্মনিবেদে কুমারি হইয়া পান জবাধুরে মাতা আনিল ভাকিয়া। 
দেখি জবাযুর পাত্র করে নিবেদন অনস্ত তোমার মায়া বুঝে কোন জন । . 
বিধি অগোচরে গুন ধন্্ব মোর্ছসকাম বিফল জনম তার তুমি জারে বাঁম। 
তোমার চরনে জার আছিল ভকতি ত্রিভুবন মধ্যে তারে কে করে ছূর্গতি। 
বাচাইয়া দেহ মাত রাঁজার নন্ধনে হউক তোঁমাঁর পুজা সংসারভূবনে। 
এতেক যুনিঞ্া। মাতা করিল গমন জেখানে কর্যাছে অগ্নিকুণ্ের সাজন। 
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সত্্যবতি কন্তার পুক্েরি নাহি লেখা তপবোনে গ্রবকে ৯ক] [মধ জেন কৃষ্ণ দিল দেখা । 

সিতলাকুমারি মাত! দিল দরসন ক্রুপ। করি কৃষ্ণ কৈল গজেন্্রগমন ৷ 
বার্দ্য বঙ্গ গিত নাট আনন্দিত মনে অগ্নিক্ষেত্রে জায় রাম গ্রাননাথ লনে। 
্রক্ষ চারি বলে এখন যুন সাবধানে মরিল রাজার বেট জাহার কারনে । 
সিতলাঁর পুজা হইল জতেক নগরে না৷ পুজে নৃপতি তারে অহস্কার করে। 

সিতলাদেবির পুজ। করিব রাজন এখনি বাঁচায়্যা দিব রাজার নন্দন । 

সর্ধলোক চমৎকার যুনে এই কথ মরিলে জিয়াতে পারে সে কেমন দেবতা । 

বাজ! রানি দুই জনে করিলেন তি করিব দেবির পুজ! করিয়া ভকতি। 
অঙ্গিকার করি রাঁজ। সভাবিরর্যমানে করিব দেবির পুজ। ইথে নাহি আনে। 
সিতলাযুন্দরি দেবি হরসিত মনে কুডাঁরে করিয়া কোলে বসিল সেইখানে । 
সেইখানে বেড়্য। দিল কাপড় কাগার মিতৃ,সঞ্চারি মন্ত্র বলে বারে বার। 
মির্ত,সঞ্চারিনি মন্ত্রে প্রান সঞ্চারিল ব্রজসিষু বোনে জেন কৃষ্ণকে পাইল। 
প্রানপান পায়্য। উঠে রাজার ননন সত্য সিতলামাতা দেখে সর্বজন | ৯খ] 

্রক্ষচারি অন্তধ্যান হইল সেইখানে দেখিয়া সকল [লোক] চমৎকার মনে । 

পুজিল বিরাঁটবাঁজা দেবির চরন শ্্রীকবিবল্পত বলে যুন সর্বজন | 

সসান ছাড়িয়। সভে গেল নিজঘরে হইল দেবির পুজা! বিরাটনগরে। 
নিরাঁমিস্ত হবিস্ত করিল সেই দিনে নান! ব্যাধি ল্য মাতা করিল গ্ননে। 

চৌসট্রি ব্যাধি লক্ম্যা করিল গমন বিরাটনগরে গিয়া দিল দরসন। 
রাজার সক্কোচ দেবির আছয়ে হিদয় তে কারনে জগৎ্মাঁতা। ন! হয় সদয় । 

যুন যুন মোর বাক্য বিরাটরাঁজন জদদি সে পুজিবে বাপু-আমাঁর চরন। 
একমনে পুজ জি নিজ পরিবারে খরপান অস্ত বাছ! পেল্যা দেহ ছুরে। 

এত যুনি মহীবাঁজার উপজিল হাস্য পেলাইলা'ম অস্ত্র মাতা ঘটে আমি বৈস। 
জিয়াইয়। দিলে মোরে মরা জে তনয় করিব তোমার পুজ। কহিচ্ছ নিশ্চয় । 
নৃপতি একাস্তমনে ভাবেন সর্বথা [করি]ল সিতলাপুজ। সঙ্গে লয় প্রজা । 

একমনে ভাঁবে রাজা সিতলাচরন রাঁজ৷ পুষ্প জল [দিল] এক চিত ষন। 

বসস্তনকলে রাজা, গুজে একমনে পুজা পায়্যা হরসিত গেল নিজস্থানে ।১০ক] 
[১০খ সিতল! বলেন ধুন বিরাটরাজন তোমারে বর দিয়া জাঁব কৈলাফতৃবন। 
সিতলার বাক্য যুনি কহে বিরাটকাজন সকল কর্ন্যানে বাথ পাত্রমিত্রগন | 

মিতলার চবনে মযুক নিজ চিত শ্রীকৃবিবল্পভ গান মধুর অঙ্গিত ॥ 
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ইন্বরি বলেন যুন পাত্র জরাষুর তব তুলল? প্রথবিতে কে আছে অবুর । 
সকল জিবনে আছে আমার অধিকার মন্ন্তগ্রিহেতে পুজা হইরে আমার । 
চৌসট্টি বসন্তে সিভ্র ডাক্যা আন তুমি পুজার বিধানমাত্র বল্যা দিব আমি । 
পাত্রের বচন ফুনি জগতের মাতা চৌসট্ি বসস্ত মাতা আদেসিল তথ! । 
জার তেজে নাহি আটে সমুক্রের জল প্রথমে বসন্ত বির বড় চামদল। 
জাহার প্রতাপে কাপে জত চলাচল শ্রীকবিবল্পভ গাঁন সিতলামঙগল। 

শ্রীকবিবল্পভ গায় সিতলার পাস্ম হরি হরি বল সভে পাঁলা হইল সায় ॥ 
ইতি সন ১২৩৪ । ভারিখ ৭ বৈসাঁখ-__ 

১০০ শ্রীকৃমজল 

দ্বিজ কবি চণ্ডী 

পুথিসংখ্যা ১০৫৪ $ পত্র ১৯ % খণ্ডিত, আকার ১৩৮৮ ৪৪। 

[১খ কষ্ণমংঙগল শ্রীরামঃ ॥ 

শ্রীকষ্ণমঙ্গল থুইল পাঁচালির নাম একভাবে স্থনে তার পূর্ন হয়ে কাঁম। 
শ্রীরুষ্ণমঙ্গল নাহি থাকে সভার ঘরে তার ঘটে জারে কৃষ্ণ অস্ুগ্রহ করে। 

শ্রীকষ্ণমজলগাঁথ। পিজুস সমান পাপি মুক্ত পায়ে জদি করে অবধান। 
সাধুজন হনে জদ্দি শ্রীকৃষ্ণমঙগল ভক্তি মুক্তি পায়ে তার চরনকমল । 

কৃষ্ণ হেন ঠাকুর কুথাহ নাহি আর স্নিলে কৃষ্ণের নাম পাঁপির উর্ধার । 
হিংসাতে পুতন। পাইল কৃষ্ণের সরির কামে গোঁপি ভয়ে কংস শ্নেহে জুধিষ্তির । 

[৩ক গোপগনে নন্দঘোঁস ধেছ্ছ নিজোজিয়া চলিলা কৌতুকে নন্দ বুন্দাবন দিয়! 
সংখচুড় নামে সর্প ছিল। সেই বনে সঘনে গঞ্জিয়। আইল্য নন্দ [বি]গ্যমানে | 

সহশ্র হস্ত সর্প দেখি ভয়ঙ্কর পঞ্চবন্ন রেখা গায়ে অতি মনোহর । 

অর্ধচন্দ্র রেখা সিবরে অতিসয় সাজে চন্দ্র জিনিঞ। জ্যোতি অধিক বিরাঁজে । 
অন্দনবরনে মুখ ঘন জিভ? নাড়ে পৰাক্রমজ্ুত হৈয়া নন্দঘোঁলে বেড়ে। 

মথনদড়িতে জেন মাথানি বাধা রয়ে তেমন বূপেতে নন্দঘোসেরে বেড়স্ে। 
অখিলভূবনপতি নন্দের মন্দিরে সেই পুশ্যফলে নন্দে সংহারিতে নারে । 
আকুল হইয়া নন্দ কান্দে উচ্চস্বরে এমন সময়ে হবি দেখ। দেহ মোরে । 
নন্দের কন্ধন। সনি গোপবিন্দ ধাক্স বেষ্টিত ভূজঙ্গ হৈছে নন্দঘোঁসের গায় ।. 
সর্প বধি [৩ তে মন্দ মবিবে পরাণে এত বলি কান্দে গোপ অঝোরনয়ানে । 
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নিন বারেক সমাচার কহ গিয়। জসো দাঁগোচরে। 

মরনসময়ে আমি দেখিব নন্দন এত বলি নন্ঘোসপ করয়ে রোদন । . 

নন্দের সদনে কেহে। বুক নাহি বাঁন্দে লোটাইয়া গোপগন তুমি ধরি কান্দে। 
ঘ্িঙ্জ কবি চণ্ডি কহে হরিপদান্থজে উর্ধাঁর উর্ধার প্রভূ ভবসিন্ুমাঝে ॥ 

এমন সময়ে কুথা রইলে হে হরি জনমের মত একবার দেখা করি 

কো! গোঁপ ধাইয়া আল্যা নন্দের সদনে সমাচার কহে গিয়। জসোদার স্থানে । 
জসোদারে সমাচার কহেন গোয়াল ব্রঙ্জরাঁজে কাননে বেড়িল মহাকাল। 
লোটায়।৷ জসোদ। কান্দে করে হাহাকার জুগললোচনে নির বহে অনিবার। 

ধাঁইয়া রোহিনি জসোঁদাঁরে তোলে আঁল্লাইল কুন্তলতাঁর ভিজে নে ৩খ] ত্রজলে। . 
মায়। পাতি বলাই লৈয়। কান্দোন] গোবিন্দ ননের লাগিয়া তবে কান্দে গোঁপবিন্দ। 
পুত্র ব] ধরিয়। গল! কান্দে নন্দরানি ম! বাঁপ বলিয়। কারে ডাকিবে জাছুমনি। 
নন্দের উর্দেসে আমি হব অন্ুমৃতা পিতৃমাঁতিসোঁক তুমায় দিলেন বিধাতা। 

মায়! পাতি কান্দে কৃষ্ণ মায়ের বচনে মুক্তা হেন অশ্রু বরে কমললোচনে । 
কৃষ্ণের করূনাঁয় কেহ বুক নাহি বাঁদ্ধে সৌকাকুলি হৈয়া গোপ লোটাইয়। কান্দে 

রোদন তেজিয়। কহে কমললোচন জননিরে কহেন কৃষ্ণ প্রবোধবচন। 
মন্দিরে থাঁকহ ম! গে৷ হরসিত হৈয়া বাঁপেরে আনিব আঁ ৪ক] মি ভূজঙ্গ বধিয়া । 

[৪খ নটবরবেসে আইল! শ্রীবৃন্দাবনে তৃভঙ্গ নাঁচেন কৃষ্ণ নন্দবিদ্মানে । 
গোবিন্দ দেখিয়া নন্দ অনন্দিতমন মৃত্যুসরিরে.জেন পাইল জিবন। 
খাঁনিক থাকহ বাছা এখানে দাগ্ডায়া টাদমুখ দেখি তুমার নয়ান ভরিয়া। 

তুম! না দেখিয়া আজি তেজিতাঁঙ জিবন এত বলি কান্দে নন্দ অঝোরনয়ান। 

চন্দ্রচূড় দেখি কৃষ্ণ অতিসয় স্থখে লম্ষ মারি গেলা কৃষ্ণ তাহার সম্মুখে । : 
নন্দকে ছাড়িয়। সর্প কৃষ্ণচন্ত্রে বেড়ে চরণ চাঁপান দিয়। ধরে চন্দ্রচুড়ে। 
হবিপদাঘুজে সর্প তেজিল পরাঁনে মুক্ত হৈয়! মর্প গেল৷ চাঁপিয়৷ বামা]নে। 
আনন্দিত নন্দঘোস পুত্র লয়া কো ৪খ]লে লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল বদনমণ্ডলে। 
নন্দঘোসে সর্প কর্যাছিল সংহার তূজঙ্গ বধিয়া৷ কৈল পিতার উর্ধারু। 
হেন সমাচার স্থনে জসোঁদ। রোঁহিনি দ্বিজ কবি চণ্তী গাঁন সেবি চক্রপানি । 

ওছে হরি বড় সাঁদ আছে মোক মনে গোবিন্দ গোলোকের নাথ দেখিব নয়ানে ॥ 
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এক দিন বরধনরাঁজ। করে অনুমান ধ্যাঁন করিয়। ভাবে প্রতু ভগবান । 

নন্দসম ভাগ্যবান নাহি তিন পুরে অখিলভূবনপতি বাপ বলে তারে। 
নন্দকে আনিব আমি আপন সদনে এত বলি বরূনবাঁজ। জুক্তি করে মনে । 
অনস্ত অচ্যুত প্রভূ অসেস মহিম। ক্রক্ষা বেদব্যাস আদি দিতে নারে সিম।। 

তীহার চরনাশুজ করিতে সম্ভাদ মনেতে আমার বড় হৈছে অভিলাস। 
এত বলি জলেম্বর জুক্তি করে মনে নন্দকে আনিব আমি আপন সনে । 
পিতা উর্ধারি ৫ক] তে কৃষ্ণ করিবেন গমন সবংসে দেখিব তাঁর রাতুল চরণ । 
এত বলি বন্ধন রহে জমুনার জলে শ্রান করিয়। নন্দ আইল্য হেনকাঁলে। 
একাদসি করি নন্দ ছিলা উপবাসি শ্রান করিয়া নন্দ মনে হৈল। খুসি । 

জমুন! ববধনপুরে হৈয়াছে বিঘুর রথ গজ আইসে জায় এত পরিসর । 
নন্দে লৈয়া জলেশ্বর চাঁপাইয়া রথে পরম কৌতুকে রথ চাঁলাল্য সেই পথে । 
আকুল হৈয়! নন্দঘোঁস চিন্তে মনে মন কে লইয়! জায় আঁমা না বুঝি কারণ। 
বরন বলেন নন্দ করি নিবেদন তুম! লৈয়। জাব আমি আছয়ে কাঁরণ। 
কহিতে কহিতে বথ গেল! অধোপুরে নন্দ লৈয়। বর্ধন গেলা আপন মন্দিরে । 

রচেন শ্রীচণ্ডি ছিজ রুষ্গুনগান নৃপতি ছত্র সিংহের করিবে কল্যান ॥ 

দয় কর দয়ার্সিধি কেউ নাই আর পড়্যাছি ৫খা সঙ্কট ঘোরে মোরে কর পার ॥ 

নলের বিলম্ব দেখি জসোদ। ভাবে মনে শ্রান করিবাঁরে গেলা নন্দ না আইলা কেনে 

পঞ্চাস ব্যঞ্চন অর্শ কবিলাঙ রন্ধন শ্রানে বিলম্ব নন্দের না বুঝি কাঁরণ। 
গোপগন পাঠাইল্য নন্দ আনিবারে লঘুগতি ধায় গোঁপ জমূনার তিবে। 
জমুনাঁয় নন্দ নাহি গোয়াল! ফাফর অসেসে বিসেসে গোপ খুজিল বিস্তর । 
গোঁকুল বৃন্দাবনে খুজি গিরি গোঁবর্ধনে সর্বত্র ভ্রমেন গোঁপ নন্দঅন্যাসনে । 
কথো গোঁপ ধাইয়। আইল। নন্দের মন্দিরে সমাচার কহে গোঁপ জসোদাগোঁচরে । 
জল স্থল আদি করি খুজিলাঙ সকল কুথাহ না পাঁইলাঁও নন্দের নাগাল। 
মুচ্ছিত হইয়। রানি লোঁটায় ভূতলে আঁকুল হুইয়। কান্দে ভিজে নেত্রজলে । 
জসোদার রোদন হুনি ধায় গোপবুৃন্দ জননিকরুনা স্থনি কান্দেন গোঁবিন্দ । ৬কা] 
[৬খ ধৰিয়া পুত্রের গলে বলে জসৌমতি পতিহিন কেন মোরে কৈলে প্রজাপতি । 
তুমার পিতা নন্দ গেলা শ্রান করিতে কুস্তিরে ধরিয়া খাইল হেন লাগে চির্ভে। 
পিতা উদ্ধীরিতে কৃষ্ণ করিল পয়াঁন বিরচিয়। কবি চখী কষ্গ্চন গান ॥ 



পুথি-পরিচয় | ২৭৩ 

ভূবনমোহন রূপ স্তামিহ্ন্দর নন্দ উর্ধারিতে গেল! বরূনের ঘর । 
বন্ধনের পুরি দেখি অতি মনোহর সারি সারি সোঁভ। করে উদ্ভান সুন্দর | 

কনকরচিত ঘর বিচিত্র আঁওয়াস কঞ্চিন পাচির তার সোঁভে চাঁবি পাঁস। 
মিষ্টার্ঘ ভোজন নন্দ করে অতি স্থখে সয়ন করিল দিব্য স্থবন্ন পাঁলক্কে। 

কুম্ধুম চন্দন চচ্চিত চার গায়ে কেহো। কেহে। চতুদ্দিগে চাঁমর ঢুলায়ে। 
ত৷ দেখিয় কৃষ্ণচন্দ্র হরস অস্তরে নটবরবেসে গেল! বন্ধনগোচরে। 
কৃষে দেখিয়া বরূন হৈল। হরসিত অনিবাঁর অশ্রু বহে পুলকে পুরিত । 
[৭ক পান অর্ধ্য দিল তারে ভক্তিজুত হৈয়া৷ সিংহাসনে বসাইল্ সড়জে পৃজিয়!। 
বরণ করেন পুজ। গোবিন্দচরণে স্থগন্ধি কুন্থম মাল্য কুস্কুম চন্দনে । 

নানা উপহার দিল অস্বতনমান বননের পুজা পাঁয়। তুষ্ট ভগবান । 
বরূনে প্রসন্ন” হৈল। আপুনি নারায়ণ পরিধান পিতবাস কৌস্ততভূসন | 
সজল জলধ তন্থ স্তাঁমল সুন্দর বনমাঁল। গলে দৌলে অতি মনোহর । 

দ্িনমনি জিনি সোভা শ্রবনে কুগুল সরতচন্দ্রম। জিনি বদনমণ্ডল। 

সংখ চক্র গদ। পদ সৌভে চারি তুজে রতন নপুর সৌভে চরণপন্কজে। 
বরূনে প্রসন্ন হৈল। দিন দয়াল সেই মুস্তি তেজি হৈল৷ দ্বিভুজ গোঁপাল। 
সবংসে দেখিলাঙ তুমার চরনকমল আপন। সমাপনি বাসি জিবন সফল । 
নন্দকে আনিলাঙ আমি আপন মন্দিরে সেই অপরাধ প্রভূ ক্ষেমহ আমারে । 

এতেক বলিয়! বর্ধন হইল। তৎপর নন্দকে আনিয়া দিল কৃষ্ণের গোঁচর। 

[৭খ কৃষ্ণকে দেখিয়া নন্দের আনন্দিত মন মৃত্যুসরিরে জেন পাইল্য জিবন। 
নানারত্ববিরচিত বিচিত্র মনিহার নকে বন্ধন দিল করিয়। পুরস্কার । 

কনকরচিত দিল বিচিত্র বিমান নন্দ উদ্ধারিয়। কৃষ্ণ করিল পয়ান । 

নন্দঘোসে বর্ধন আনিল জেই পথে সেই পথে কৃষ্ণচন্দ্র গেলেন তুরিতে। 

উপনিত হৈলা গিয়্। শ্রীবৃন্দীবনে বরূন বিদাই হৈয়। গেল নিজস্থানে। 

আগে জান কৃষ্ণচন্দ্র পাছু নন্দঘোস কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি মনে পাইল সন্তোস। 
অভ্যন্তরে গেল৷ নন্দ পুত্রের সহিত ত৷ দেখিয়। জসোদ1 রোহিনি হরসিত। 

নন্দ বলে স্থন স্থুন জসোদ। রোহিনি কানাই মান্ছন নহে আপনি চক্রপানি। 

বন্ধন হরিয়! মোরে রাঁখিল মন্দিরে পাতাল হইতে পুত্র উর্ধারিল মোরে । 
মিষ্টান্ন ভোজন আমি কর্যাছি পারন! পুত্রের প্রসা ৭খ][৮ক দে মোর অনেক মাঁনন| । 
মুস্ত হুইয়। পাইলাঙ অমরের পুজা বহুত আশ্বীস কৈল বরন মহারাজা । 

নারায়ন সমতুল্য দেখিয়৷ গোপাল কহেন শ্রীচগ্ডী ছিজ হরিপদতলে ॥ 

৩৫ 
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॥ সংখচুড়বধ : নন্দউর্ধারণ অধ্যায় ॥ 

হরিকথ রুষ্ণকথা স্থছনে জেই জনে নিস্ফাঁপি হইয়! জায় বৈকুঞ্ঠভূবনে । 

দিনেদ্দিনে আঁযু মোর আঁল্য সেষ হৈয়া না সেবিলাঁঙ হরিপদ কাঁল গেল বৈয়া। 

নির্ধনের ধন তুমি আঁধুলাঁর আখি নিরবধি তুয়। পদ নিরখিয়। দেখি ॥ 

এইমতে রাম কৃষ্ণ নন্দের মন্দিরে খেলেন বিধিধ খেল! .গেকুলনগরে । 

কৃষ্ণের প্রতাপ কংস মথুরাঁয় স্থনে প্রবল সন্র মোর বাঁড়ে দিনে দিনে । 
অরিষ্ট অন্থরে আজ্ঞা দ্রিলে কংসানহ্থর বাম কৃষ্ণ বধ মায়! পাতিয়া৷ প্রচুর । 
সেত স্তাঁম রাম কৃষ্ণ পরম হ্থন্দর সিস্ু সঙ্গে খেলে রঙ্গে বেস নটবর। 

সিংহ [৮খ বেনু বাসি বাঁজে অস্ত্র নাহি ধরে তাঁর সনে জুদ্ধ করি বির কেন মরে। 
জে সব মরিল তারে বির নাহি গুনি মায়ার সাগর তুমি সংগ্রামে রাখিনি । 
প্রসংসিয়৷ কংসাস্থুর তাবে দিল পান প্রতিজ্ঞা করিয়া! কহে কংসবিগ্যমান । 

এত দিনে আজ্ঞ। মোরে দিলে মহারাজ রাম দামুদরে বধে। কত বড় কাজ ।. 
আজ্ঞ! পায়্যা অরিষ্ট বির আনন্দিত মনে করেন পয়ান বির শ্রীবুন্দাবনে ৷ 

মায়া পাঁতি ধরে তন্ বুসের আকার গোঁকুলনগরে জাঁয় পাতি অবতার । 
চরনের গতি ক্ষিতি হৈল্য কম্পমান ছুই'পাঁসে ভাঙ্গে বৃক্ষ পর্বতপ্রমান। 

নগর জিনিয়। বপু দেখি ভয়ঙ্কার গোকুলনগবে গিয়া পাতি অবতার । 

মেঘবন্ন ছুই কর্ম লোহিত নয়ান কাঁলে। কন্দ ঝুট সৌভে দেখিতে সৃঠাঁন। 
নেগা ফিরাঁয়ে জেন বিছ্যতসঞ্চার নিশ্বাসে বহে ঝড় লাগে অন্ধকার | ৮খ] 

[৯ক হাস্কারিয়। খুলে মাঁটি অতি মহাঁতেজে সত সহম্্র মেঘ জেন এরক্কালে গর্জে । 

খুরাইয়৷ খণ্ড খণ্ড করিছে মেদিনি ত্রাসে কত গর্ত ছাড়ে গাবিনি গুব্বিণি। 
চঞ্চল ধেনুর পাল স্থির নাহি বান্দে তা দেখিয়া গোপগন উচ্চন্বরে কান্দে। 
বুসবূপ ধরি কাল আসিছে মারিতে নিশ্চয় মরিব সভে হেন লয় ছির্ভে। 
আকুল হইয়। কানে ভিজে নেত্রজলে ছ্বিজ কবি চণ্ডী রহে হরিপদতলে ॥ 

গোপের করন! স্থনি কমললোচন বিসাদ ন৷ কর সভে স্থির কর মন। 
বৃসরূপ ধরি বির মায়ার নিধান আঁম। বধিবারে এথ। কর্যাছে পয়ান। 
দেব দ্বিজ মা বাপের জদি কৃপ। ঠাকে বৃসাস্থরে বধিয়! পাঠাব জমালো ৯ক] [৪খ কে 
এত বলি রৃষ্চন্ত্র ব্রজসিহুসঙগে সাধ সাজ বলি দির্ঘ+ বেস্ছ পুরে রে । 
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নটবরস্ঠামতন্গ সোঁভ! অন্গপাম কণ্ঠে কৌস্কভ মনি কাদ্বের দাঁমূ। 
মযুরচক্জ্িম। তায়ে গুঞ্জামাল দিয়া কনকের পত্রারলি বান্ধিছে টালিয়!। 

নির্মল মুক্তার পাঁতি অলকাঁদলনি ললাটে চন্দন চান্স বন্ধের চাহনি। 
সরতিষ্ধু জিনি মুখ স্থরঙ্গ অধর শ্রবন কুগুল দৌলে জিনি দিবাকর । 
দলিত অগ্রন জিনি স্তামবপুআভ। পরিধান পিতধটি অতিসয় সোঁভা। 

কটিতে কিস্কিনি সোভ। সমধুর বাজে অঙ্গদ বলয় করপল্প'বে বিরাজে । 
চরনকমল সৌভে রতন নপুর চলিতে বাজয়ে অতি মন্দ স্থমধুর | 
বদন নখ] [১০ক বাঁজন কৃষ্ণ দিয় টিটিকাঁনি ক্ষেনে ক্ষেনে ভঙ্গ ধরে পাতিয়৷ চাতুরি। 
নাগেন্দ্রগঞ্জনে গঞ্জে ঘোর সব্ করি মাঁরিবার তরে আইসে কৃষ্ণবরাঁবরি। 

লক্ষ মারি কুষ্ণচন্দ্র চাপে তার পিটে এবিপৃষ্টে করি দৈত্য জায় নদিতটে । 
পৃষ্ট তেজি পুচ্ছ ধরি কৃষ্ণ দিল পাঁক বৃসাস্থরে ফিরে জেন কুমারের চাক ।. 
বল টুটিল দৈত্য হইল ফাঁপর আছাড়িয়া ফেলেন কৃষ্ণ অবনি উপর। 
মায় চুর হৈল্য দৈত্য তেজিল পরান মুক্ত হৈয়া স্বর্গ গেল! চাঁপিয়া বিমান । 
ইন্দ্র আদি তুষ্ট হেল জত দেবগন গোবিন্দ উপরে কৈল পুস্পবরিসন । 
অবিষ্ট বিনাঁস কংস পাইল সমাঁচার সঘনে নিশ্বীস ১০ক] [১০৭ ছাঁড়ে টুটে অহঙ্কার। 
বিসন্নবদদন কংস বিসাদিত মনে দ্বিজ কবি চগ্তী ভজে শ্রীহরিচরণে ॥ 

বিরবুন্দ লয়া কংদ বসিছে সমাঝে বিসাদ করিয়। কান্দে নেত্র জলে ভিজে । 

পড়িল অবিষ্টবির মহাঁযুর্ধাপতি বাঁলক বধিতে নারে কাহাঁর সকতি। 

না দেখি উপায় তাঁরে বধিব কেমণে নন্দালয়ে মোর খপু বাঁড়ে দিনে দিনে । 
প্রনমিঞ্। কেসি বলে স্থন মহাঁসয় মোরে আজ্ঞা দিলে কোন কম্ম নাহি হয়। 
আজ্ঞ। কর সব খপু আনিব বধিয়া জম ইন্দ্র বন আদি আনিব বাদ্ধিয়। 
সথমেনপর্বত আমি উপাড়িতে পারি আজ। কর পিন্কুনির সসিয়। সংহারি | 

সসৈন্ত কাননে ১০খ]১১ক '.'সিব অবনি নাগেন্জ জিনিঞা। আমি আনিঞ। দিব মনি । 

গোঁকুল বুন্দাবন-*'উপাড়িব নখে উলটিয়। গোপগনে বধিব এক জাকে। 

এত কশ্ন করি ভাঁ '''ধোঁজন রাম রুষ্ বধ কর এই সে কারণ। 

এত দিনে আজ। মোরে দি ***  ইঞ্জিতে বধিব আমি বাম দামুদর | 
প্রসংস। করিয়া কংস তারে... কুষ্চ বধিবারে কেসি করিল পয়ান। 

মায়া পাঁতি ধরে তঙ্গ তুরঙ্গ আকার গো]ুকুল বেড়ে গিয়া পাতি অবতার । 

চন্দ্রের বরন তন্ধ দেখিতে স্থঠান লোহিতি লো]চন সে স্তামল ছুই কান। 
তাত্রবর্ধে”চারি খুর প্রথর তুরজ উষ্ অধর তাঁর অত্যন্ত থর । 
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পিতবর্মে অর্ধ পুচ্ছ অর্ধ সথরঙ্গ সাক্ষাতে দেখিয়ে ১১ক][১১খ জেন রঙ্গের তুরঙ্গ | 
প্রলয়পবন বহে ছুই নাসীপুটে ঘর ভাঙ্গে মন্ুস্য খেদে...উটে । 
কোথাহ ন! দেখি হেন হয় হিংসে নরে বির অবতার করি ফি."'পুরে। 

অন্বরূপ হৈয়া কাল আশ্যাছে মারিতে নিশ্চয় মরিব সভে-*-চির্ভে। 

কোঁথ। গেলে ওহে বাম সুন্দর গোপাল আকুল হইয়া কান্দে" গোয়াল । 
গোঁপের করূন। স্বনি কমললোচন ইসত হাসিয়া কহে''বচন। 

অন্ন কাধ্য চিন্ত। সভে কর কেন চির্ভে অন্বরূপ ধরি বির আ-..ছে মারিতে। 

রাপ নন্দঘোস মোর ম। জসমতি ভাই বলরাম মোর মহা-..পতি। 

দেব বিজ গুরূুজনের জদদি কৃপা! থাঁকে তুরঙ্গ বধিয় পাঁঠাইব জ...লোকে। 

কটুবাক্য স্থনি কেসি আক্রোস করিয়া কৃষ্ণ সংহাঁরিতে জায় বদন ১১খ] মেলিয়! । 
লম্ফ মারি রুষ্ণ তাঁর ওষ্ে চাঁপি ধরে মুকটি মাঁরিল মুগ্ডে রক্ত বহে ধারে । 

জোজনপ্রমান ঘোড়। লক্ষ মারি উঠে লাফ দিয়! কৃষ্ণচন্দ্র চাঁপে তার পিঠে । 

মথুরার মুখে বির করিল পয়াঁন গোবিন্দ লইয়! দিব কংস বিগ্ভমান। 
বিশ্বস্তর হৈল! কুষ্ণ অন্থর উপরে অবস হইলা বপু চলিতে না! পারে। 

মুচ্ছিত হুইয়। বির অবনি লোটায় স্বর্গ মঞ্চ চমকিত কেসি বিররায়। 
কৌতুকে বধিল। কৃষ্ণ কেসি মহাঁবিরে ইন্দ্র আদি দেবগন হরস অন্তরে । 

সঘনে দুন্ধুভিবাদ্য বাঁজে স্থুরপুরে আনন্দহে পুষ্পবুষ্টি গোবিন্দ উপরে । 

রচেন শ্রীচণ্তী দ্বিজ বেতাঁয় নিবাস তব পাঁদপন্সে প্রভু মোরে কর দাঁস ॥ 

গোঁকুলের নাথ কৃষ্ণ গো ১২ক] কুল নগরে রঙ্গ রসে খেলা লিল| নন্দের মন্দিরে । 

সিংহ] বেনু ভম্ফ বীসি বাজে ঘনে ঘন বত্স বাঁখিতে গেল৷ শ্রীবৃন্দাবন । 

হাম আদি সিহ্ুগন রঙ্গে খেলা খেলি সিস্ব্ধপে ব্যোম বির কৃষ্ণচন্দ্র মেলি । 

রাজচৌর খেল। খেলি আলি ত বাটিয়া সিহ্থগন এক আলি কৃষ্ণেরে লইয়া । 
খেলায় হারিয়! ব্যোম চোর হৈল! তথা রাঁজ। হৈল। কষ্চচন্দ্র সিবে ধরে ছাতা । 
চৌর হয়া! সভ।রে রয় খেলা অনুচিত রাজ। হয় বস্তা রুয় খেলা এই নিত। 
একে একে ব্যোম বির সিস্থ রাখি লৈয়্যা বিনাঁস করিতে চায় উপায় স্জিয়।। 
হেনকালে দৈত্যকে জানিল দামুদর সিঙ্থ নিয়া রাখিয়াছে গুহার ভিতর । 
আম। লৈয়া রাখি তথ। পাথর চাপান বিনাঁস করিতে তাবে করে অনুমান । 

এত বলি কৃষ্ণচন্দ্র ধরি ব্যোমসিরে ক্রোধ ১৩ক] মতে পদাঘাতে মারে ব্যোমসিরে 
গৃদ্ধর্ব মারনে তাঁরে বখে দ্ামুদর কন্দ কর পদ তাঁর সরির ভিতর । 
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পড়িয়া রহিল তন পর্বতআঁকার সিম্থুর উর্দেসে কৃ কৈল আগুসার। 
পথে গিয়। বিস্বয় এক অতি ঘোরতর সিঙ্থকে দেখিল গিয়া তাহাঁর ভিতর । 

সিন্ক্ উর্দারিয়া কৃষ্ণ আনন্দে করে খেলা ব্রজসিস্থ নাচে গাঁয় আনন্দে বিভোলা। 
কেলি ব্যোম বির বধ কংসরাঁজ! স্থনি সিংহাসন তেজি পড়ে লোটীয়্যা ধরনি। 
আকুল হইয়। কান্দে ভিজে নেত্রজলে কৃষ্ণ সম্ভাসিতে মুনি আল্যা হেনকালে। 

মদনমোহন কূপ নন্দের দুলাল বৃন্দাবনে খসি আসি দেখিল গোপাল । 
লোমাঞ্চিত অশ্রপাঁত পুলকে পু [১৩খ রিয়া রুতকৃতার্থ হেল মুনি কৃষ্ণকে দ্েখিয়। | 
মুনিপদা্থুজে কৃষ্ণ করিল প্রনতি আমিস করিল মুনি মধুর ভারতি। 

গোকুলে তেজিয়। প্রভু গোকুলে অবতার দৈতা বধি খণ্ডাইলে অবনির ভার । 

তুরিতে বিনাস কর কংস মহাঁরাঁজ দেব ছ্বিজ জগতের সাঁধ নিজ কাঁজ। 
কংস বধিয়। নাঁম ধরিবে কংসারি বূক্সিনি আদি বিভাঁইলে সোলে। সহশ্র নারি ।. 

এত বলি মহাঁমুনি করিল পয়ান উর্তরিল। গিয়! রঙ্গে কংসবিদ্যমান। 

পাঁছয অর্থয দিল কংস বত্বসিংহাসন প্রনাম করিয়া কিছু করে নিবেদন। 

একে একে বধিল বির কেমি আদি করি নন্দাঁলয়ে কৃষ্ণচন্দ্র বাড়ে মোর এরি । 

নারদ বলেন রাজ। বিসেস কহি আমি মনুস্তজ্ঞানে কক্চেরে না করিহ তুমি । 
দৈবকি ১৩খ] [১৪ক নন্দন কৃষ্ণ বাঁট়ে নন্দঘরে বর্ষা আদি করে স্ততি তুম| বধিবাঁরে। 
কহিয়! বিসেস বানি নারদের পয়ান ম! বাঁপেরে বন্দি করে দিয় অপমান । 

জন্মদাতা হৈয়। বেট। হেন কর্ম করে দৌঁহত্র রাঁখাঁছে আমা বধিবার তরে। 
কহিল বিসেস মোরে নারদ মহাঁমুনি অষ্টম গর্ভে কন্যা নহে জন্ম)াছে আপুনি । 

বহ্ছদেবে যুক্তি দিয় রাখে গোপপুরে অহোঁনিসি মন্ত্রনা। করে আমা বধিবারে । 

লোহার নিগুর দিয় পুন কারাগারে বন্দি করিল বন্থ দৈবকিরে । 

রচেণ শ্রীচণ্তী দ্বিজ বেতায় বলতি তব পাঁদপদ্বে প্রভু থাঁকে জেন মতি ॥ 

কী ্ 

॥ কেসি ব্যোম বির বধ : অধ্যায় ॥ 

॥ অক্রুবাগমন লিক্ষতে ॥ 
নমে। নমে। নম কৃষ্ণ নম নাবায়ণ পতিতপাঁবন কষ্ণ অধমতাঁরণ। 

হরিকথ কৃষ্ণকথ। বড়ই মধুর স্থনিলে কৃষের নাম পাঁপ জায় দুর। ১৪ক] 
[১৪খ দিনেন্ছিণে আয়ু মোর আল্য সেষ হৈয়। না সেবিলাও হরিপদ কাল গেল বৈয়]। 
হেদে রে পাঁমর মন হরি না ভজিলি বিসয়পদে মর্ত হৈয়। কাল গু'য়াইলি। 
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এখান] ণা ভঞ্জিলি মন জিতবাঁর আলিসে বিসম সমনে পার হৈয়। জাবে কিসে । 

ভবে আলা গুহে কৃষ্ণ কি ফেরে ফেলিলে মাঁয়াতে মোহিত কর্য। আমারে রাঁখিলে | 

ভবে পড়্যা হে হরি ডাকিছি কাতরে এইবার করহ পার সমণকিস্কবে ॥ 

পাত্র মিত্র পুরোহিত করিয়া সমাঝ কেমনে বধিব কৃষ্ণ বলে কংসরাজ । 

সুজুক্তি দিইয়! তারে পাত্রগন কয় জজ্ঞারস্ত কর তুমি নাম ধস্কম্ময়। 
দেসে দেসে নিমন্শ্স দেহ নৃপবরে অক্রুর পাঠাইয়া দেহ কৃষ্ণ আনিবারে । 
এমন মন্ত্রনা হুনি হরস অন্তরে কপট মন্ত্রন। করি জজ্ঞারস্ত [ক]বে। 
নান। রত্বে ১৪খ] [১৫ক সৌভিত রচিত জজ্ঞবর লোহার সম সাঁজাইলাম ধনর্ধর । 

" পষ্টবস্্র দিল তাতে আচ্ছণদন করিয়া কুস্কুম চন্দন আদি অস্ত্েতে লেপিয়! | 

অস্ত্র পুজিয়৷ কংস হইল হরমিত অক্রুর আনিতে ছুত পাঁঠাল্য তুরিত। 
কংসের আদেসে অক্রুর আইল সত্বব সভামধ্যে উপনিত হৈল! পাত্রবর | 
অক্রুর প্রনাম করি কংসরাঁজে কয় কি নিমির্ভে ডাক হৈল। কহ মহাসয়। 
নন্দঘোসেরে গিয়! দেহ নিমন্ত্রন দধি ছুপ্ধ আঁনিতে কৈ জজ্জের কাঁরণ। 

রাম কৃষ্ণ লয়। আম্ত করিয়। সোদর নিত্য করিবেন এখ! সমাঁঝভিতর । 
লিখ। পত্রে দিইহে পাঁণ নন্দঘোসেরে অক্রুর পাঠাল্য কংস কৃষ্ণ আনিবারে। 
অক্রুর প্র১৫ক][0১৫খ ণাঁম করি রাজ। কংসাস্থরে সারথিরে আজ্ঞ। দিল রথ সাঁজিবারে । 
কনক রচিত রথ মানিকের চাকা রতন কলসে উড়ে নেতের পতক।। 
হিরা লিল প্রবাল নিশ্মিত বথচুড়ী লেতেব চামর তার চতুদ্দিগে বেড়া । 
নান রত্বে নিশ্মিত বিচিত্র রথঘর নির্শান মুকুত। বারা লাখে থরেখর । 
রথেতে তুরঙ্গ জুড়ে অষ্ট একাকি অশ্বের মুখেতে সৌভে বত্ববিশ্বৃকি। 
রথ সাজি অক্রুর করিল আগুসার কৃষ্ণ আনিবারে জান হেয়! সারদ্ধার | 
মধুপুরে অক্জুর রহেন জাত্রা করিয়া বচেন শ্রীচণ্তী ঘন শ্রীরুষ্ণ ধিইয়! ॥ 

আমি ওহে বড় সাদ কর্যাছি মনে অখিলভূবনপতি দেখিব নয়ানে ॥ ১৫খ] 

[১৬ক প্রত্যস হল্য অক্রুর আনন্দ বড় চির্ভে হুবেস হয়্যা অক্ঞুর চাঁপেন গিয়। রথে । 
হাসিয়া অন্রুর আঁজ্ঞ। দিল সাঁরথিরে আজি বড় হভদ্দিন ভেটিব স্যামেরে । 
সত্বরে চালাহ রথ জাব মধুপুরে ভাল আজ্ঞ| দিল মোরে কংস মহাঁস্থরে 

'জ্িবনমুক্ত হব তন্থ খপ্ডিব পাঁপপুঞ্জ আঞ্জি সে দেখিব গিয়া! হবিপদান্জ। 



| পু'থিপরিচয় ২৭৯ 

এত দিনে প্রসন্পমহইল মোরে বিধি আজি সম্ভাসিব গিয়! হারি গুননিধি। 
গোলোকের নাথ নন্দের মন্দিরে সিস্থগন সঙ্গে রঙ্গে বেস নটবরে। 
স্যামন্ুন্দরে ধ্যান করি আনন্দিতে সত্বরে চলিল। রথ চাপি রাজপথে । 

কথ ছুরে গিয়। রথ রাঁখিল সারথি শ্ান করেন অক্রুর হৈয়! স্র্ধমতি। 
পরম কৌতুকে মিষ্ট অর্্করি পান রথে চীপিয়া অক্রুর করিল পয়ান। 
রবি তাদ্ধ [১৬খ বন্ন হৈল্য বেলা অবসেসে বন তেজি ধেজ্ সিন্থ চালায় হরিসে। 
রাম কৃষ্ণ ছুই ভাই সিস্থগন সঙ্গে গোঁধন লইয়। ঘর জান অতি রঙ্গে। 
অতি ঘোরতর ধুল। গগনে উড়িছে রথ চাঁপি অক্রুর আইসে তা'র পাঁছে। 
হরিপদান্বজচিহু দেখিবাঁরে পায় ধ্বজব্রর্জাস্কুসান্বজ রেখ! সতে তাঁয়। 
ত৷ দেখিয়। অক্রুর আনন্দে হৈল! ভোলা রথ ছাঁড়ি অঙ্গে মাখে হবিপদধুলা । 
ভক্তবৎসল প্রভু জানিল অন্তরে অন্ঞুর আইসে আম] দেখিবার তরে । 
হবিপদচিহন অক্রুর দেখিয়া হরিসে বিতকিয়! অক্ররবে রথ জায় আসেপানে। 
পাই বা না পাই দেখিতে কৃষ্ণচন্দ্র অক্রুরের মনে বড় জন্মিয়াছে ধন্দ। 
সর্ধ বিসইগন জঙ্ঞ দান করে কেহে। ফল পায় ন। পায় ১৬খ] [১৭ক অহঙ্কারে। 
তেঁবা ন! পাই আমি দেখিতে নারায়ন ধ্যান করি অক্রুর পুন করিল গমন। 
গোঠ দিয়! রাখিল সব গোঁধনের পাঁল সিস্থগনে ডাকি কহে হুন্দরগোঁপাল । 
সভে মেলি আশ্তা গাবি করিব দোহন তা স্থনিঞা সিহ্ুগন আনন্দিতমন | 

গাবিদোহন করি বলাই স্যামরায় শ্রীদাম স্থদাম রঙে বস জোগান। 
হুবল বলাই ছুরইয়। লৈয়া রাখে আর সিস্থগন রঙ্গে দা ইয়। দেখে । 
পথে আসেন অক্রুর রথ চালাইয়। হরিপদচিহন দেখি অবনি লোটায়! । 
গগনে উড়িছে ধুল। গোধলি সময় অক্রুরের রথ কেহে। দেখিতে ন। পায়। 
আচন্বিতে আইলা অক্রুর মহাপয় ত। দেখিয়। ১৭ক] [১৭খ গোঁপগন ব্রাসযুক্ত হয়। 
লুকাইয়া রহে সতে আপন মন্দিরে কথে! গোপ ধাইয়। গেল নন্দের গোচরে। 
গাবি দোহেন গোবিন্দ বলদেব সঙ্গে দাণ্ডাইয়া অক্রুর তাহ! দেখে অতি বঙ্গে । 
টাচর কৈসের চূড়া অলক! দোলনি শ্রবনে কুগুল দোলে জিনি দিনমনি। 
সরতচন্দ্রমা জিনি বদনমণ্ডুল নানা অভরন অঙ্গে করে ঝলমল। 
লিলমনি মুকুর জিনিঞা স্তামতঙ্গ নটবরবেস হুন্দর রাঁম কাণু। 
ত৷ দেখিয়। অন্ঞুরে আনন্দে মোহিত অনিবার অশ্রু বহে পুলকে পুরিত। 
অক্তুর অনুমান করে মণে মনে মল্লপঙ্গে কষ্চচন্দ্র যুঝিব কেমনে । 

মুষ্টিকে চার তু বজ্জের সমাঁণ অতি থমাধুধ্য মুদি হুন্দার রাম কাঁণ। 



২৮০ .. পুথি-পরিচয় 

দুরস্ত কংদের সঙ্গে হৈয়াছে বিবাদ ১৭খ] [১৮ক অক্তুবে মনে বড় জন্মিল বিসাদ।, 
অক্রুরের মনব্যথ। জাঁনিঞ। গোপাল ভকতবৎসল প্রভ্ দিনদয়াল। 

রাম কৃষ্ণ ছুই ভাই অক্রুরে দেখিয়া প্রণাম করিয়া রহে ইসত হাসিয়!। 
স্যামল সুন্দর দেখে আনন্দে বিভোলে অষ্টাঙ্গ লোটায়। ধরে চরনকমলে। 
উঠ উঠ বলি কৃষ্ণ ধরি তার করে মহাযুদ্ধমান কৃষ্ণ জানিল অন্তরে । 

আলিঙ্গন দেন রুষ্ণ অক্রুবরের তরে ঘুচিল মনের ব্যথা হরস অস্তরে। 
আনন্দবিভোল অক্ুর গদগদ ভাসে রচেন শ্রীচণ্ী দ্বিজ কৃষ্ণপদআঁসে ॥ 

গোপগন লৈয়। নন্দ আইল্য সত্বর প্রণতি করিল গিয়া অক্রুবগোঁচর । 

কংসের লিখন পত্রে দিল নন্দঘোসে লিখন বন্দিয়! নন্দ কহেন হরিসে। 

পড়িতে না জানি লিখা স্থন মহাশয় লিখনের বৃত্যান্তকথ কহত নিশ্চয় । 

লিখন পড়ি ১৮ক][0১৮খ য়া অক্রুর নন্দঘোঁসে কয় কংসরাজ। আরম্তিছে জজ্ঞ ধন্ুর্ময় 
রাম কৃষ্ণ লৈয়। তথ। জাঁবে ব্রজ্রাজ নৃত্য দেখিব তথ! সকল সমাঝ । 

গোয়াঁল। পুত্র আমার কিবা নিত্য জানে গোঁধন চরিয়। ফিরে গহন কাঁননে । 
অক্রুর বলেন নন্দ না কর ভাঁগুনা৷ গমণে জাহার নিত্য কথাঁতে গায়ন।। 

সৃভক্ষনে জন্মিঞ্াছে সুন্দর রাম কান মথুরায়ে নন্দ তুমি পাবে সুভ দাঁন। 

দধি ছুপ্ধ ঘ্বত ছেন! চাহি লক্ষ ভার প্রাতঃকালে চল বিলম্ব নাহি আর। - 
অক্ুরে দিলেন বাঁসা বিচিত্র মন্দিরে কথে। গোঁপ গিয়া তাঁর পরিচধ্য। করে। 

মিষ্ট অন্নঅক্রুর ভোজন কৈল স্থখে সয়ণ করিল গিয়া স্থবন্নপালক্কে। 
বিদাই হইয়া নন্দ গেল! অভ্যন্তরে ভাকিয়! কহেন কিছু রাম দাঁমুদরে। 
অক্রুর আশ্তাছে ১৮খ] তুমা লইবার তবে নৃত্য করিবে ছুঁহে কংসের গোচবে। 

ভাঁল ভাঁল বলেন কৃষ্ণ হান্তবদনে তুমার সহিত জাব কংসবিদ্যমানে | 
জসোঁদা বলেন তবে স্থুন ব্রজবাঁজ কেমনে জাইব পুত্র রাজার সমাঁঝ। 
ধন্য ধন্য বলি তারে জগতে প্রসংসে বাপ বিদ্মানে পুত্র রাজাকে সম্ভাসে। 

তুমার আসিসে মা গে বাপের প্রসাদে রাজা সম্ভাসিয়া আমি আসিব আনন্দে । 
এমন যুনিঞ। নন্দ জসোদা হরসিত দ্বিজ কবি চণ্ডী গান মধুর সংঙ্গিত ॥ 



পুথি-পরিচয় ২৮১ 

॥ তৃপদি ছন্দ ॥ 

অক্রুর আস্যাছে কৃষ্ণ লইবার তরে 
রাধা আদি গৌঁপি জত হ্থনি চিত চমকিত হাহাকার হৈল গোঁপপুরে । 
কৃষ্ণকথ প্রতিঘরে যুক্তি করে পরম্পরে জাগি গোঁপ পোহাল্য রজনি ১৯ক] 
[১৯খ আহ্িক কর্যা হরিসে অক্রুর ডাকে নন্দঘোৌসে লৈয়! চল রাম জাছ্মনি। 
নন্দ বলে গোবিন্দেরে অক্রুর ডাকিল তোরে রথ লৈয়। আছেন দুয়ারে 
বিচিত্র বিমান চাপি নটবর বেস ভাঁপি চল জাবে রাজার গোঁচরে। 
সুনিঞ্। এমন বানি বলরাম জাছুমনি আনন্দিত হইল! অস্তরে - 

জসোঁদ রোহিনি আগে বাম কৃষ্ণ বিদাই মাগে সম্ভীসিতে রাজ। কংসাস্থরে। 

ভিজিয়। লৌচনজলে জসোঁদা রোহিনি বলে রাম কান পরানের পরান 
রাজ সমভাপিয়! রঙ্গে নন্দঘোসের সঙ্গে তুরিতে করিহ পয়্াঁণ। 

প্রনাম করিয়া মায়ে বলরাম কষ্ণরায়ে সম্ভীঁসিয়। অক্ুরে আসিয়। 
ব্রজসিহ্থগন সঙ্গে বিমানে চাঁপিয়। বঙ্গে নটবর বেসাহ ধরিয়। । 

বিচিত্র বিমান মাঝে স্যাঁমহন্দর সাজে দেখি ১৯খ]-" 

১১ প্রীগৌরাঙ্গের আরতি 

নরোতম, রাধাবলপভদাষ, মনোহরদাস 

পু'খিসংখ্যা ১৩১৭ পত্র ২% খণ্ডিত? আকার ১৩২” % ৫” । 

[১ক শ্রীশ্রীনুর্গা-_ 

শ্ীঞ্রীরষ্ণায় নমঃ | 

অথ মঙ্গলআবরতি লিক্ষতে 2। 

জয় জয় প্রীকৃষটৈতন্য'জয় নির্ভ্যানন্দ জয়াদৈতচন্ত্র জয় গৌরভক্তবিন্দ। 
জয় জয় সচিগুত গৌবাহগশুন্দর জয় নির্ভানন্দ পদ্দাবতির কুমার । 
জয় জয় সিত্যানাথ অদৈত গোসাই জাহার কৃপায় পাই চৈতন্য নিতাই । 

জয় জয় গৌবরভক্ত করুনাসাগর তোম। সভার চরনরেছু সিরে রছক মোর 
জয় জয় গুরু গোসাই চরন তোমার জাহার প্রসাদে তরি এ তবসংসার । 
জয় জয় সৌনাতোন অয় শ্ীকপ জয় অয় রখুনাথ প্রানের সরূপ। 
জয় রুপ সোনাতোন ভর্ট“ধঘুনাথ গ্রীজিব গোপালভঙ্ দাষ রঘুনাথ। 

৩ ূ 



২৮২ পু'থি-পরিচয় 

এই ছয় গোপাঞ্জির করি চরন বন্দন জাহ! হইতে বিস্লনাঁষ অবিষ্টপুরন। 
জয় জয় গদাধর জয় হরিদাঁষ জয় জয় রামানন্দ জয় শ্রীনিবাষ। 

জয় জয় নিলাচলচন্দ্র জগন্নাথ মেঃ পাপিরে কপ করি কর আর্তাসাত ।. 

জয় জয় গোপাঁলদেব ভকতবৎসল নবঘন জিনি তন পরম উর্জল। 

জয় জয় গোঁপীনাথ পৃয় প্রান মোর পুরি [১খ গোসাঁই লাগি জার নাম খিরচোরি। 
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন জয় জয় বাধাকুণ্ড গিরিগোবর্ধন । 

জয় জয় রসনাগরি জয় নন্দলাল জয় জয় মোহন মদনগোপাল । 

জয় জয় বংশীবট জয় পুলিনা' জয় জয় কাঁলীন্দি জয় জমুন । 

জয় জয় দাদ বন কৃষ্ণলিলার স্থান তালবন খদিরবোন বহুলাবন নাঁম। 
জয় জয় মধুবোন মধুপানের স্থান জাতে মধুপানে মর্ত হইল বলরাম। 
জয় জয় ফ্যামকুণ্ড জয় ললিতকুণ্ড জয় জয় বাধাকুণ্ড প্রতাপে প্রচণ্ড । 

জয় জয় মানষগঙ্গ৷ জয় গোবদ্ধন জয় জয় দানঘাঁট লিল। সর্বস্ব ম। 

জয় ব্রকভানুপূর নামে গ্রাম জয় জয় সঙ্কেত বাধাকঞ্ণলিলাস্থান। 

জয় জয় বিমলকুণ্ড জয় নন্দিঘর জয় জয় কৃষ্ণকেলি পাবন স্বরবর । 

জয় জয় জাবট অভিমানের আলয় সখি সঙ্গে করি রাই জথ৷ বিলাসয়। 
জয় জয় ব্যোল বন থদ্দির বুল! জয় জয় কুমদ কাঁমর্ বোনে কৃষ্ণলিলা । 

জয় জয় রামঘাঁট পরম নির্জন জাহে বাঁসলিল1 কৈল করুল্মিনিনন্দন | 

জয় জয় নন্দঘাঁট জয় অক্ষগ্নবট জয় শ্রীঘাট জমুন। নিকট । 
জয় ব্রজগপি শ্রীষ্ট নন্দরাঁজ জয় জয় ব্রেজেঘরি শ্রীষ্ট গপিমাঝ । 

জয় জয় রুহিনিনন্দন বলরাম ১খ] [২ক বাঁধ। কৃষ্ণ নিলা কৈল সয়ং রূসধাঁম। 

জয় জয় ব্রকভাহু জয় অভিমান্য জয় জয় ছিদাঁম আদী কৃষ্ণপৃষ্বর্তম | 

জয় জয় সখৈগন ললিতাযুন্দরি জয় জয় রাঁধা ইন্দ্র অন্গমুগ্রি। 

জয় জয় পুন্নামি বলি জোগমায়! বাঁধাকৃষ্চ নিল! করে মায়া আশ্চাঁদীয়া | 

জয় জয় বির। বিন্দ! কষ প্রয্র্তম রাঁধারুষ নিল! করে অতি মো]নরম। 

জয় জয় সর্ব্বশ্রঃষ্ট শ্রীবিন্দাবন দেবের অগোচর স্থান কন্দর্পমোহন । 

জয় জয় বত্বদেবি বত্বসিংহাঁশোন রাধ। রুষণ নিল। করে সঙ্গে শখিগন। 

শুন আরে ভাই করিয়া প্রার্থনা ক্োজরাধাকফপদ করোহ ভাবোন]। 

এই সব নিল! জেই করয়ে সঙ়ন সিরে ধরি বন্দী আমি তীহাঁর চরন। 

আনন্দেতে বল হরি ভজ বিন্দাবন শ্রীগুরুবৈষ্ণবপদে মজাইয়। মোন । 
জীগুরুবৈষাবপাদপর্দে করি আশ নাঁমসঙ্কর্তন করে শ্রীনবর্তম দাষ ॥ 

্ ইতি মোঙ্গলআরতি শমাখ 1১) 



পুঁধি-পরিচয় ২৮৬ 

॥ গৌরচন্দ্রের আরতি ॥ 

ভালী গোরাচাদের আরতি বানি বাজে সংকর্তন মধুরধ্বনি। 
সন্ক বাজে ঘণ্টা বাজে বাজে করোতাল মধুর অদঙ্গ যুনিতে বসাল। 
বিবিদ কুসম ফুলে বেনি বোনমালা কত কোটা চন্দ্র জিনি প্রভুর বদন উজল!। 

শীব শুক নারদ পঞ্চম গাঁওয়ে নরহরি গদাঁধর চামর ঢুলায়ে। 
্রন্ধ। আরদী দেব জারে জোড় করি করে সহশ্রবদনে ফনি সীবে ছত্র ধবে। 
শ্রীরাধাবল্পভ দাষ শ্রীগোউরচরনে আস জগ ভরি রহল মহীমাপ্রকাষ।১০। 

॥ পঞ্চম আরতি ॥ 

[২খ পহিলহি আরতি শ্রীগৌরকীষর সঙ্গে প্রতু নির্ভানন্দ জে রহে জোর। 
দৌষরি আরতি শ্রীঅদৈত গোষাগ্জি জাহার কৃপায় পাইলাম চৈর্তন্ত নিতাই। 

তেষরি আরতি কবিরাঁজ গোষাই জাহাঁর করুনা বলে গোরাগুন গাই। 

চৌথহি আরতি শ্রীরুপসোনাতোন ভট্টজুগ রঘুনাথ পতিতবাবণ। 
পঞ্চম আরতি গৌরতক্ত গান শ্ত্রীরাধাবল্পভ দাঁষের এই নিবেদণ ॥১॥ 

॥ শ্রীমতি রাধিকার আরতি ॥ 

জয় জয় রাধেজি ঘরন তোহারি এছণ আরতি জ'উ বলীহাঁরি । 

পাট পাট্টান্ঘর ওড়ে নিল লাড়ী সীতাক সীন্দুর ফ্ামমোনহারি | 
বেষ বানাঁঅতি প্রিয় সহচরি আরতি কর জেহ ললিত৷ পেয়ারি। 

চৌউদ্দীগে কবতালী দেহ ব্রজনারি বত্বসিংহাঁসোনে বৈঠল পুরি । 
রতনে জড়িত মুনি মানীক মতি অভরোন ঝলমল প্রিতি অঙ্গে জতি। 
চৌউদীগে ব্রজগনা মঙ্গল গাওয়ে প্রিয় মন্ষদখিগন চাঁমর ঢুলায়ে। 
শ্রীরাধেপদপন্থজ ভকতেহি আষ। শ্রীদাষ মোনহর চরণভরষা ॥ 

আরতি জয় গৌরচন্ত্র চন্জরানন রাঁজে 
বিবিধ সঙ্ষ কী উশ্চ তাল ডিড়ি ডিড়ি ডিম ঘন রসাল 

ঘন ঘন ঘন নপুব ভাল ঘণ্টা ঘন বাজে । 
বিনগোন.বাজে ঘন রসাল বাঁলকগন ধরয় তাল 

নাগবিগন মঙ্গলান নাগর ব্বঙরি রাজে 
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বিবিধ বজনরিবুন্দ চম্পক পলাষ কুণ্দ 
গান্ধলোভিত ভ্রমরবিন্দ ২৭]."" 

১০২ ক্রীমন্তগবদশীতার অনুবাদ 

অজ্ঞাত 

পু'থিনংত্যা ১১২৪, পত্র ৩; খণ্ডিত । আকাদ ১৩১৮ ৪২%। 

[৩৯ক মৃত্যুকাঁলে আমাকে জে করএ শ্বরন শ্বরির ছাঁড়িএ জে পুন্বস্ত জন | 

ভক্তিবাঞ্ধ। থাকে নির্ববানমুক্তি পায় ভক্ত হলে অবশ্ঠ আমার ধাম পায় ॥৫॥ 
যং যং বাপি শ্বরন ভাবং 

মরনকালেতে জে জে ভাব মনে হয় সেই ভাব পায় তাঁর অন্যথ। ন। হয় 1৬1 
তন্মাৎ সর্বেস্থ কালেস্ছ 

অতএব সদা কর আমার সেবন ধুর্ধ কর ইথে নাহি কাল নিকূপন। 
মন বুদ্ধি আমাতে করিআ। সমর্পন আমাকে পাইবে কিছু নাহি বিঘটন 1৭$ 

অভ্যাশযোগযুক্তেন 
মনের বিসয় জত সকলি ছাঁড়িয়! চিন্তা কর মুক্তি পাবে একাস্ত হইয়া ॥৮॥ 
কবিং পুরানমনূশ। 
সকলের আদিদেব পুরুশপ্রবর সর্ধকর্ত। শুন্ম হতে অতি গুক্মতর । 

বিশ্বের বিধাতা তিনি অগোচর রুপ প্রকৃতির পরব্রন্ম তেজের স্বরূপ ॥9॥ 

গ্রয়ানকালে মনসাঁচলেন 

মৃত্যুকালে স্থিরচির্ভে করিবে ভাবনা ক্রমন্ধে প্রানবাউ করিবে যোজনা! । 
[৩৯ এইব্প ভক্তিষোগ মনেতে বাঁখিয়া পরমপুকূস পায় সংসার তাজিয়া 8১০৪ 

ঘদদক্ষরং বেদবিদে। বদস্তি 
পরত্রর্ঘজারে কহে বেদবেত্তাগন যাহাতে প্রবেদ করে সব ঘত্তিজন । 

যাহাঁর নিমিত্তে লোকে করে ক্রহ্মচজর্য সে পদ তোমাকে কহি স্থন কুরূবধধ্য ॥১১| 
সর্ধদারাঁনি সংঘম্য 

সকল ইন্দ্রিয়বর্গ রাঁখিয়। শ্ববসে হৃদয়ে বাখিবে সন পরম সাহসে । 

জমর্ধে প্রানবাউ স্থাপন করিয়া যোগ করি ধর্ধ্য ধরি থাকিবে বজিয্বা। ॥১২। 
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ৃ 

র্ধ স্বরূপ উচ্চারন প্রনব জেকরি আমার শ্বরন করে আর লে হবি ( 
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এইরূপেতে সরির ত্যজে জে মচশ্ত পবরব্রহ্ধ প্রাপ্তি তার হয় ত অবশ্য 1১৩] 

অনন্যচেতা সততং | 

অন্ত চিন্তা ত্যাগ করি জে জন আমারে শ্মরন করএ প্রতিদিন নিরস্তবে | 

সেই নিত্য জোগজুক্ত স্থন ধনগ্রয় অনাঁআশে স্থুখেতে আমাকে প্রাপ্ত হয় ॥১৪। 

মামুপেত্য পুনজ্ন 
আমাকে পাইলে পুন ৩৯খ]." 

'৪২ক'- ভূতগ্রামমিমং 
প্রকিতিব অখিষ্টানে অদৃষ্টান্ুসারে সকল ভূতের শৃষ্টী করি বারেবাবে 1৮॥ 
ন চমাং তানি কর্শানি | 

কিছুতে আসক্ত নয় উদ্দাশনের গ্যাঁয় এ হেতু বাধিতে কেহ না পারে আমায় ॥৯| 
ময়াধ্যক্ষেন প্রক্কতিঃ ৰ 
চরাঁচরআদি জত বস্ত আছে ভবে আমার সন্নিধিমাত্রে প্রকৃতি প্রসবে। 
এই [কণাঁরনে জুন কুস্তীর কুমার অনাআশে বিশ্বশৃষ্টী হয় বারবার ॥১০। 
অবজানস্তী মাং মুঢ়া মাচুসি 

মন্শ্যশ্ববির আমী করেছি ধারন এ হেতু অবজ্ঞ। করে মোষে মুঢজন । 
তাহার! না জানে মোর শেষ্টতম ভাব ভক্তের হিতের হেতু মোর লিলা সব ॥১১1 
মোঘাসা মোঘকম্নানে। 

শীদ্র ফল পাবে মুঢ় করিয়া লালসা আমাভিন্ন দেবে সেবে তার বৃথা আশ।। 
রাঁক্ষসি আহ্বরিভাবে হইয়া মোহিত ঘেষে কর্ম করে সব [৪২ বিপরিত ॥১২॥ 
মহাত্মনত্ত মাং পার্থ 
শাত্বিক মহত্ব! হয় তজাহারা জানিআ বিশ্বের কর্ত। মোরে ভজে তারা ।১৩। 
সততং কিব্তয়স্তো। মাঁং 

কেহ কেহ মোবে ভজে শ্রোজাদিছারায় নীন। ব্রত করি ভজে কেহ ব। আমায়। 
আমাকে জানিতে জদি করিয়া জতন ভক্তি করি প্রনমিয়। করে যে ভজন ॥১৪। 
জানযজ্জেন চাপ্যন্যে 

বিশ্বরূপ বাহ্দ্দেষ এই ত এমত জ্লানেতে পার্থ্যক্যভাবেতে কাদা] একক্ত,ভাবেতে। 
এই সব ভাবে তে নান। তক্তজন ইঙ্জীদিসিপেতে কিন্ব। সেবে কোন জন ॥১৫। 
অহং ক্রতুরহং যজ্ঞ | 

সন হে অঞ্ছুন তুমি আমার বচন সর্বময় হই আমি তাহার বচন। 
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অগ্নিশ টোম আঁমি যজ্ঞ পঞ্চষজ্ঞ আর ন্থধ! মোহসধি সব শ্বরপ আমার । 
মন্ত্র ঘৃত অগ্নি সব আমার শ্বরূপ জানিলে উত্তিন হয় অন্ধ” ভবকুপ ॥১৬| 

পিতামোহশ্ জগতমাতা 
[৪৩ক ' জগতের পিতা! পিতাঁমোঁহ আর মাতা এ সকল আমি হই যজ্জফলদাতা। 

জেয়বস্ত আমি হই পবিজ্র প্রনব সর্ধববেদময় আমি সন হে পাণগডব 1১৭। 

গতি ভর্ত। প্রভূ 
কর্মফল জগতের আমি নিআমক স্থৃভাস্থভ দেখি প্রতিপালক রক্ষক । 
ভোঁগাদির স্থ'ন আমি সর্ধহিতকারি স্্টী করি সংসার পুনর্বার সংহাঁবি | 
ঘকলের বিজ আমি বিশ্বের আধার আমা বিন! পৃথীবিতে বস্ত নাহি আর 1১৮1 
তপাম্যঃহম্নহং বর্সং 

সুধ্যরূপে তাপ করি মেঘরূপে বৃষ্টী কোঁন কালে আকর্পন কোন কালে স্থ্ী। 
সকলের জিব এবং বিনাসশ্বর্ূপ সবস্থানে থাঁকে মম স্থুল স্থক্মম রূপ 1১০ 

ত্রৈবিষ্ভা মাং মোমপা 

ধক জজু সাম বেদ পড়িতা ত্রার্মন তাহাতে বিহিত কর্ম করি আচরন। 
যজ্ঞ সেষ.'*রি করিয়। পার্থনা চিরকাল স্বগে থ।কি না পায় জাতনা ॥২০| 
তে তং তৃক্ত। সর্গলোৌকং বিসালং 
[৪৩ "তথ চিরকাল অনেক করিয়া .*ক্ষত্র পুন জন্মে পৃথিবি আঁসিয়। | 

বেদধন্ম এই জত কামি জত জন গতাঁআত করে পুন না জায় বন্নন ॥২১॥ 

'* গ্যাঁশ্চিস্তয়স্তো মাং 

আমা বিনা অন্য নাহি জে জে জনা আঁমাঁর ভাঁবন| রূপ করে উপাঁসন।। 
সেই নিতাযোগী তাঁর যে বস্ত না থাকে আমি চেষ্টা করি আনি জোগাই তাহাকে । 
উপস্থিত দ্রব্য তার করিয়! বক্ষন ছুঃখনাপ করি আর দুই মোক্ষধাম ॥২২। 

যেইপ্যন্ত দেবত। ভক্ত 

অনন্য দেবতার পুজা করে যে ষে জন সেও ত আমাকে ভজে এ সত্য বচন। 

মোক্ষপ্রাপ্তি বিধি বিনা! সেই লোকে তজে অতএব অবিধিপুর্বক তার! যে [॥২৩।] 

অহং হি সর্বধজ্ঞানাং | 
সর্বযজ্ঞভোক্ত। আমি প্রত সভাঁকাঁর আমারে বিসেষ জ্ঞান না আছে জাহার। 

তপ যজ্ঞ করিয়। ত নি জাঁয় ভ্রমএ সংসাঁরঘোরে গতি নাহি পায় |২৪| 

যাস্তি দেবত্রত!."* ৪৩খ] 
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১০৩ ভ্রীরঘুনাথদাসগুণলেশলূচক 

কৃষ্দাস কবিরাজ 

পুথিসংখ্যা ১৪৯৪ $ পত্র ৩; খণ্ডিত; আকার ১১২৮১ ৪%%। 

**শৃইক-''সঙ্গে সেবিল! গুপ্তমালাগাথ! সিল! প্রেমভক্কি মিল] । ূ 

সেই রঘুনথদাষ গোষাঞ্রী পুনর্বার নয়ণে গোঁচর হউ আসিঞা। আমার 1২1 
টৈতন্যে নিভৃতং ব্রজং গতবতি ছিত্ব। কচানয়ে। ব্রজং প্রাস্তদ্বিরহাতুরঃ স্বকর 

পুইাত্বধ গোবর্ধণে। দৃষ্টং রূপ সনাতনে! কৃত তন্থুত্রানশ্চতভ্যাঁং : বলাৎ তৃয়াঁৎ 
শ্রীরঘুনাথ দাধ ইহ মে ভূয়ঃ সদৃগ গোঁচর ॥৩| | 
শ্রীগৌরাঙ্গের অস্তদ্ধ্যাণে ব্রজ গেল! জবে তীরে ন। দেখিঞ| জাঁর তন্থু মন প্রবে। 
চৈতন্যবিরহে জেহো৷ আপনার কেষ স্বহস্তে ছিপ্ডিঞ। পেলে হিয়। ভরি ক্লেষ। 
উন্মর্ত হইঞা ত্রজে গমণ করিলা গোবর্ধনে দেহত্যাগ মনে ত করিল| । 
এইরপে শ্রীরূপ সোনাতণ মিলে দুই ভাই জাহাঁরে মরিতে ন। দিলে । 
নিজ ত্রিতিয় ভাই করি জীহারে রাখিলা জেই সেই ছুই জণ সঙ্গেই বহিলা। 

পুন যেই রঘুনাঁথ দাঁষ মহাঁষয় এই দুই নেত্রগোচর হুউ হইঞ' সদয় ॥৩। 
রাঁধাকুণ্ডতটে বসন্গিয়মিত: সভাত্র রূ্ধয়াবাষঃ কম্বলকৈঃ পরৈর্ব জভবৈগর্বেশ্চ বৃত্তিং 

দধৎ। বাধাং সংস্থৃতিকীর্তণৈর্ভজতিয়ঃ নং ত্রিষস্ধ্যং চরণ ভূয়াৎ শ্রীরঘুনাথদাঁষ ইহ 
মে ভূয়ঃ সদৃগ গোচর ॥8| 

রূপের আজ্ঞা তিহে। রাঁধাঁকুগ্ডতিরে বষতি করিল তিহে৷ নিন্নপন অন্তরে । 
বমন পরিধেয় জার এ ছিগু] কম্বল ব্রজভবগব্য ভূঞ্জে দিণে তিণ পল। 

বাঁধাকুণ্ড স্বরণ কীর্তন ভজে জেই তিন বার রাধেকুণ্ডে নান আঁচরই +১। ২ক] 

[২খ সেই রঘুনাথ দাষ পুন এ নয়ণে গোচর হউক কন কপাঁনিরক্ষণে ॥81 

শ্রীচৈতন্তপাদারিবিন্দমধুপো যঃ শ্রীস্বরূপাশ্রিতো রূপাদ্েত তন্ন সনাতণ 
গতিগোঁপালভট্ট প্রিয়ঃ। শ্রীক্ূপাঁশিত সদ্গুনাশ্রিত পদে। জীবেতি বাৎসল্যবাঁণ ভূয়াৎ 
শ্রীরঘুনাথদাষ ইহ মে ভূয়ঃ সদৃগ গোঁচর ॥৫| 
শ্রীচৈতন্তপাদপন্প মধুপন্বরূপ তাঁহাকে আশ্রয় জেহৌ৷ করিল অন্থপ। 
রূপগোষাঁঞ্ীর জেহো অঙ্গের অছৈত সনাতণগোঁধাই জার অতি স্থনিশ্চিত। 
শ্রগোপালভষ্ট গোষাগ্রির জেঙে। প্রিয় শ্রীরূ্পাশিত গনাশ্িত পদীশুয় । 
শ্রীজিবগোঁষাঞ্জীকে বাৎসল্য জাহার সেই রঘুনীথ নেত্র হউক আমার ॥৫। 

পঞ্চাষ ঘটাকা সদাত্বদহো৷ -বাত্রস্ত সটসংঘুতা রাঁধাকষ্ণবিলাষং স্ৃতিযুর্তৈ 



২৮৮ পুথি-পরিচয় 

সংকী্ভনৈবধনৈ ঘঃ যেতে ঘটাক। চতুষটয়মিহাপ্যাবোকতে বিশ্ব বোভূয়াৎ যঘুনাখ 
দাধ ইহ মে ভূয়ং সদৃগ গোচর ॥৬| 
ব্বাত্রি দিণে ছাপর দণ্ড জেহে কৃষ্ণ ভজে রাধাকৃষ্ণকেলিস্বৃতি কর্তন জে জজে। 

' চারি দণ্ড ষয়ন তাঁথে রাঁধাকৃ্জ দেখে এইরূপ ভজণ জার হয় অলৌকিকে। 
সেই বধঘুনাথ দাঁধ গোঁষাঁঞী আমার নয়নগোচর হুউ পুন প্রেমাকার ॥৬। 

কৃষ্ণ: ষগণং বচীহ্ৃতমথে| নান।বতা রস্তয়াঃ। শ্রীমৃপ্তিম্বেনিসামিতা নিসিমিত! 
আয়াশ্চ লীলাস্থলিঃ। গুত্যেরং নমতিহবৈষ্ণবগনাণ দৃষ্টাণ ত্যুতান প্রত্যেহং ু যাৎ 
শ্রীরঘু ২ধ] [৩ক নাঁথ দাষ ইহ মে ভূয়ঃ সদৃগ গোচর ॥৭॥ | 
শ্রীকষ্ণ চৈতন্য প্রভু সগন সহিতে একে একে বন্দে জেঙ্ে। হইঞা প্রনতে । 

নানাবতারের কথ! স্থনে দেখে স্থখে শ্রীমুর্ত্যের চবন অতি আনন্দে বিলোকে । 
জে জে কৃষ্ণলীলাস্থলি দেখে হুনে নিতি প্রত্যেকে বন্দয়ে দৃষ্টত্যুত তক্ত ততি। 
নিতি নিতি করে জেই এই সব কাঁজ সেই রখুনাথ দাস হউ দৃষ্ট মাঝ |৭॥ 

রাঁধামাধবয়োবিয়োৌগবিধুরো ভোগাঁণসেষানক্রমা চৌতন্তন্ত সনাতনত্য চ রসানষ্ট 
চার্সমপ্যত্যজৎ | শ্রীরূপত্ত জতং বিণ! হরিকথাং বাঁচং স্বরূপত্ায়ো ভূয়াৎ শ্রীরঘুনাথ 
দাষ ইহ মে ভূয়ঃ সদৃগ গোঁচির 1৮1 
জেহে। বাঁধাঁমাঁধবের বিচ্ছেদ হইতে সদ যতি খেদ পায় মনের যহিতে। 

-তেজিল জে সেষ ভোর্গ চৈতন্বিরহে ননাঁতনবিরহে জেহেো অন্নত্যাগি হএ। 
জেহে৷ রূপ বিনা জলভক্ষন তেজিল। স্বর্ূপবিচ্ছেদে জেহে। উন্মর্ভ হইল! । 
'হরিকথ| বিণে জেহেো! হএ মৃতপ্রায়ে সেই বঘুনাথ দাষ হউ নেত্রবিসএ 1৮ 

. ষঃ প্রাপ্তাণ ব্রজবাধিনোপ্যতি শিশুণ ছ্বিঞ্গাণ বৈষবাণ গ্রীত্যাখিয়সদোপগুহা 

তিলক নাভ্যচ্চ সম্ভাষণৈঃ। মৈত্রা কফ্ণপদাশ্রিতাণ স্ুন্থয়ত্যাত্াশ্রিতাল্লালনে ভূয়াৎ 

শ্ীরঘুনাঁথ দাষ ইহ মে ভূয়ঃ সদূগ গোচর ॥[৯া] ৩ক] 
[ ৩খ জেহো। ব্রজবাসি অতি শিশুকে পাইলে মান্য বিপ্র ভক্ত মাত নিকটে আইলে । 

_. গ্রীতে উটীয়! হর্ষে আলিঙ্গন করে তিলক আপগিয়া জেহে। সম্ভাবনা করে। 
. জেহে। কুষ্ণপাদাশ্রিতে অতি সুখ দেই স্বপাঁদ আশ্রয় জনে অতি আলাপই। 

সেই বঘুনাথ দাস পুন মোর নেঙ্জ গোঁচর হউক পদয় অতি চিত্র ॥৯1 
. হারাধে হুর কু হা ক ললিতে ক্কত্বং বিসাখেধি হাহা চৈতন্তমহাঁপ্রতে! কু 
ভবান হাহ! শ্বরূপস্ক ব|। হা শ্রীরপ সনাতন অনুধিনং রোদিত্যলং ঘঃ সদা ত্যাৎ 
শরীরঘুনাথ দাঁষ, ইহ মে ভূয়ঃ সনৃগ গোচর ॥১০॥ 

ঢু রাধে কন্ধনামই তুমি আছ কোখ। হা কৃ করনায় তুমি গেলা কোখা। 

হা কথ! ললিত! দেবি কাঁথা বিষাখিক! হা! চৈতন্য মহাগ্রন্থ তুমি গেলা কোথা । 
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হা স্বরূপ কৌথ| গেল! মোর প্রান জেই হা। রূপ সনাতন কোথ। আছ ছুই । 
এই কহি কহিজেই সদাইকান্দয় যেই রঘুনাথ দা হউ নয়নবিষয়.॥১০| 

চৈতন্তস্ত সনাতনহ্য সন্দর্শণং চক্ষুম্মঅমিদং বৃথেতি বিষৃত্নগান্যং দধে প্রেচ্ছয়।। 
স্বাচারং ছ্বিগুণী চকাঁর ভঙ্গণং চীজ্জ্যেপি যঃ সগ্রেহং ভূয়াৎ শ্রীরঘুনাথ দাষ ইহ 
মে ভুয়ঃ সদৃগগোচির ॥১১। | 
শ্রীকষ্ণচৈতন্য আর ব্ূপ সনাঁতণ দরষন বিনা মোর ব্রেথা এ জিবণ। 

তা সভার দর্ষন বিশ চক্ছ থাকে ৩] ব্রেখ। এইমত মণে করে নিতি নিতি চিন্তা । 
আপন ইচ্ছায় জেহো অন্ধপ্রায় হৈলা অন্ধ হইএগ তুম্ব ভজণ দ্বিগুন বাঁঢ়াইল।। 
সেই রঘুনাথ দাঁষ আমার লৌচন গোঁচর হউক পুন কুপা পুক্ন তম ॥১১॥ 

রাঁধাবল্পভ রাঁধিকারমন হে গান্বব্বিকাবান্ধব শ্রীরাধাপ্রিয় রাঁধিকাঁদয়িত হে 
বৃন্দাবনে শেস্বর গোবিন্দাচারুষ। ভে। কুরূ' কুপামিখং সদা রৌতি যো ভূয়াৎ 
শ্রীরঘুনাথ দাষ ইহ মে ভূয়ঃ সদৃগ গোচর ॥১২। 

হে রাধাবল্পত হে রাঁধিকাঁরমণ হে গান্ধর্বাবন্ধব হে রাধা প্রিয়তম । 
হে রাধিকাদইত বুন্নীবণে সইন্বর হে গোবিন্দাচ্যুতানন্দ কৃষ্ণ অধিস্বর । 

মোরে কপ। কর এই কহএ সদাই রোদন করএ অতি দন্য উপচাই। 

সেই রঘুনাথ দাষ মোর নেব্রপথে গোঁচর হউক পুন অতি দ্রিননাথে ॥১২॥ 

রাধে মধবি মাধবপ্রিয়তমে গন্ধর্বিকে কৃষ্ণপ্রের়সি দেবি কৃষ্ণদইতে কৃষ্ণ- 

প্রিএধিস্বরি। ' দীনং মাং স্বপদীস্তিকং নয় দয়াং কুর্বত্যলং বৌতি য ভূয়াৎ শ্রীরঘুনাথ 
দাষ ইহ মে ভূয়ঃ সদৃগ গোঁচর ॥১৩। 
হে রাঁধে হে মাঁধবি হে মাধবপ্রিঅতমে হে গান্ধবিকে হে রাঁধিকে নিবের্টঠো চরণে । 

হে কৃষ্ণপ্রিয়সি দেবি হে কৃষ্তদইতে হে কষ্পপ্রিয়াসিরোমনি হে কৃপার্জরচির্ভে। ৪ক] 
[৪থ মুই অতি দিন হই জেহ পদাস্তিকে দয়া কর দয়ামই কৃষ্ণপ্রাণাধিকে | 

ইহ! কহী প্রেমে জেই সদাই কান্দএ নিরস্তর হীয়াভরি নয়ন ঝরএ। 
সেই রঘুনাথ দাঁষ গোষাঁঞী আমার নয়নগোঁচর হউ কৃপাযুক্তাকার ॥১৩। 

ইদম মন তর প্ররুতিৃচকং শ্রীহরিঃ গ্রনয়বিলসৎ সরষ ভক্তিসির্ধন্তবং | পঠতি যঃ 

কৃতীহ শ্রীরঘুনাথ দাষস্ত যঃ স ভবতি রাধিকা হরেঃ কপাভা জণংঞ১৪। 
শ্রীরঘুনাথ দাষ প্রারুতি সথচক স্যব শ্রীহরিগ্রনয়বসভক্তি সিন্ধু সব। 
জে স্ুকতি পঢ়ে ইহা গাঁড় অর্ধ! করি সেই হয় রাধারুফের কপাপাত্র ভাবি ॥ 

ইতি প্রীন্ৃফদীষ কবিরাজ বিরচিত শ্রীরঘুনীথ দাষ গুনলেষ সুচক? স্তবঃ সংপু্নঃ1:) গ্রীল সিন 
পরমানন্দ জয় । সীল ীরীগ্রভ নিতাইচান জয় জীত্রীসর্বানগ [ঠাকুর] । ৪খ] | 

১ 
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১০৪ প্রীরূপসনাভন-সংবাদে স্মরণণটীকা . 
অজ্ঞাত 

পুথিসংখ্যা ১৪৮২; পত্র ১৫; অথত্ডিত, আকার ১১৮৪৮ 

[১খ গগ্রীশ্রীরাধারুষ, | 
অথে! শ্মবরনটাকা লিক্ষতে | : | 

বন্দেহং শ্রীপুর শ্রীধৃত পদকমলং শ্রীগুরুন বৈষ্টবাঁংশ্চ শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগুন 

রঘুনাথাশ্রিতং তং সজির্বং সাদৈতং সাঁবরিতং পরিজনসহিতং শ্রীকৃষ,চৈতন্যদেবং বন্দে 
শ্রীরাধারুষ,পাঁদাহুমহগন ললিতা শ্রীমৎ বিসাখাশ্রিতং 1১। 
শ্রীঃপ সনাতন উবাচ | 

অষ্ট বৎসরে রুপ গেলা বৃন্দাবনে সনাতিনে থ.ঞা। হেথা যুখ নাহি মনে । 
রাত্রি দিন ভাবে রুপ গোঁউরাঁঙ্চচরন সনাতন সঙ্গে পুর্চ করাঁহ মিলন $ 
এই বাঞ্ছ৷ করি মনে ফিরে বৃন্দীবনে যুগলকিসৌরপদ করি য়াঁরাঁধনে ॥ . 

তথাহি॥ মোর ভাগ্য অভাগ্যেন প্রভূরহিতং 'তেনাহং সোঁপরাঁধেন সনাতন 

হষতে ইতি ॥ 
পাতসাঁর উজির হইয়াছেন সনাতন রুপের লাগীয়। সদ স্থির নহে মন । 

গোউরাজপদাববুন্দ করি আরাঁধন বিসয় অথ কোপে প্রভূ করহ মোচন । 

বিসয় বিষের জাল! সহনে [না] জায় হিদএ পুড়িয়। মবি কি করি উপায়। 
এই ভাবি বাঁত্র দিন কাঁন্দে সনাতন না ধরে নয়ানজল বিরষ বদন । 

দেখিয়! সঙ্গের লোক খেদমতগাঁরি মনে মনে ভাবে সভে হইয়! চমৎকারি। 
যুক্তি পরামর্্ব মতে জায় অন্তাসনে ১খ] [২ক সর্তরে জানায় গীয়া পাঁতসা কানে। 
সাহেব দেলামত গরিব নেওাজ আরজ এক উজিরসাহেব সদাই কান্দে নাহি 

| | জানি ভেদ। 

যুনিয়। উকিলমুখে হইল! বিশ্মিত 'আনহ সনাতনকে কেয়াছ তুরিত। 
হুকুম হইলে! সনাতনকে আনিবারে ধাইয়া চলিল উকিল সনাতনের তরে। 
অ।বেষ হইয়! আছে সয়ন করিয়া হেনকালে উকিল সব উর্তরিল গীয়]। 
উকিল ঠাকুর বলি টক ঘনে ঘন নিদ্রা হইতে চমকিত উঠে সনাতন । 
সকল উকিল তবে কৈল নমস্কার . পাতঘার হুকুম তোমায় হযুর জাইবার। 
হুকুম জাঁনিয়! হুযুর হেল! সনাতন পাতধার হুযুর গীয়! দিল দরষন । 

 মুজুরা। করিষ! দণ্ডাইলা সনাতন পাতষ। পুছেন ভাই কান্দ কি কারন | 
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এ কথ যুনিয়। তবে সনাতন হাষে কোন বেটা এ কথা কহে তোমার পাঁষে। 
সে জনা আমার বৈরি মির্ঘাকথ। কহে মোকাঁবিল। হৈলে জানি কেমন মহাসএ। 

ইসত হাঁসিয়। পাঁতষা যুনিলা বচন মিথ না কহিয় কিছ যুন সনাতন । 
তোমাঁর ভাই ছিল! মোর মহাঁপাত্র হামেষা বৈঠক ছিলে। সয়ন একর । 
হেন প্রানের প্যায়ারা মোর গেল কোন দেষে হেন বুঝি জাইবে তুমি তাহার উর্দেষে । 
[২খ পোৌতাদার সেখ হব বাড়ি ফতেপুর হাঁমেষা থাকএ সে পাতসার হযুর। 

তাহারে বোলাইয়। বলিল বারে [বারে] সনাতনের হাঁওলাঁত করিলাম তোমারে । 

সনারে প্রথক বাদ্ধিয়! বাখিবে পোতাঘরে সাবধানে রাখিবে জেন পলাইতে নারে । 

এই ত হুকুম হৈল সাহেব তাহার তরে সনাঁতনে রাখে নঞা বন্দিকারাগারে। 
আসে পাসে প্রহরি বাখিহ অবিরত সপ্ত বৎসর পজ্যন্ত আছে এইমত। 
সেখ হবুকে ডাকিয়া বলেন সনাতন মোরে ছুখ দিয়া তোমার কোন প্রয়োজন । 

সেখ হবু বলে সাহেব কি বল আমারে পাঁতষার হুকুম বিন! কে কহিতে পারে। 

আম! হৈতে কিবা কাঁজ আছে উপদেষ তোমার ছুখ দেখি আমার তন্ হৈল সেষ। 
এ কথ] যুনিয়! হাত ধরিল সনাতন বন্দি হইতে আমারে তোমি করহ মোচন । 
পাঁএ পড়ি শেই হবুর করে নিবেদন কিরুপে করিব আমি বন্দি বিমোচন । 

ইহার যুগদি আমি লৌব কার পাষে তোমারে ছাড়িয়া দিলে আমার সব্বনাঁষে। 
তবে সনাতান] বলে ভয় নাহি তোর এহার উপদেষ আমি কহিএ তোঁমীর। 
এক লক্ষ মুদ্রা আছে দিব ত তোমারে জদি পাতসা তলব করে তাহা দিবে তাবে। 
জে হুকুম বলিয়৷ পড়িল ছুই পায় জে কর ২খা [৩ক সে কর বল আমার উপায়। : 

ইহ। যুনি লক্ষ মুদ্রা দিলেন তাহায় ছাড়াইল সনাতন পথে চলি জায়। 
জয় জয় গৌরাঙ্গ বলি সিত্রগতি জীয় ত্রাপ্ ভন্ুক মহিষ ছুরেতে পলায়। 
ছুই প্রহর বাত্রি পরে গেল! নদ্দিতিরে গোউরাঙ্গ গোউরাঙ্গ বলি ডাঁকে উচ্চস্বরে । 
কেমনে হইব পার ন। দেখি উপায় ইহ! বলি মনে মনে করএ চিন্তয়। 
এই দুখ মনে ভাবি রহে কথোক্ষন হেনকাঁলে কম্তিরবাঁজ দিল দরসন । 

কুস্তির দেখিয়! তবে আনন্দিতমোন '." 
উর্ধবাছ কৰি ডাকেন উছ ছণ্ঘধরে আমারে করহ তুমি এই নদি পাবে। 
তোমারে করিব স্বঙরন জিব জত দিন অঙ্গিকার করিল কুভ্িরিনি সনাতন । 

কুলে উহে প্রদক্ষিন সাত বার করে সনাতন বলে হরিনাম দিব ত তোমারে । 
আমার সেবক বলি ঘৃসিব সংযারে হরিনাম মহামন্ত্র কানে দিল তারে। 
তার কন্ধে চড়িয়া হইলে। নদি পার 'তিন দিবসের পথ জায় এক বার। 
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উন্মর্ত হইয়া! জায় বাক্য নাহি ক্ষঃরে বাউলের গতিমত চলেন সর্তারে। 
হ্থনিলেন গোউরাঙ্গ আছেন কাসিপুরে নিকটে জাইতে অন্গ'থরহরি করে। 
দবারিত্র পাইল জেন পরেষ বতন দাগ্াইলা অস্তক্ষ,টে ভাঁবে মনে মন। 
কিরুপে জাইব য়াি প্রভৃর দরপনে ফকির ফকির বলি ডাঁকে ঘনে ঘনে। 
মৃহাগ্রড়্ দেখা ৩ক] [৩খ আমি এইখানে কর এ কথা যুনি্ন। তার হইল! কাতির। 
দস্তে তৃন করি তবে আইল! গোচরে মহাপ্রভু দেখি তবে উিলা সর্তরে। 
দগ্তবৎ হুইয়। উঠেন সনাতন উঠ উঠ বলিয়া করিল। আলিঙ্গন 
চিরোদিনে পাইলাম তোমার দরধন অশ্পরসি পামর আমি অতি বড় হিন। 

আমাকে প্পরসিতে প্রভূ নাহি কোন দিনে তবে জে করুনা কর আপনার গুনে | 

দেখিলে নি্দিব সব পাঁষগ্ীর গনে এই বোল বলিতে অশ্রু নয়নযুগলে । 
মো হেন অধম পাপি নাহি কোন কালে চরনামৃত পাই করি আরাঁধনে। 
বৃন্দাবনে পাই জেন রুপের দরষনে প্রভূ বলে এব শুন ভিন্যগমনে । 

বস্তুর কারনে কিছ শুন একমোনে*** 
বৃন্দাবনে ছুই ভাই করহ বেহার চান্দমুখে গৌউরাঙ্গ বলিহ অনিবার। 
অবিলম্বে জাহ তোমি সেই নরপতি আজ বলবান করি জান শীত্রগতি । 

কালিনি। জমুন। বলি করেন স্মঙরন আনন্দে চলিয়া! পথে জায় সনাতন ॥ 

তথাহি॥ তব লিলাঙ্গ ভিক্ষে। মে। ভাগ্যে জদি ন ভবেত। এষাং স৷ রাধ। পুনরুপী 
সঙ্গে মিলাপএত ॥ ইতি ॥ 

এ) হৈতে সনাতন গেল! বুন্দাবনে রুপ সঙ্গে দেখ হইলে! ভাপ্তিরবোনে | ৩খ] 
[৪ক দেখিয়া! তে শ্রীকপগোসাই হরসিতমন ভ্রারিদ্র পাইল জেন পোতাঁবান্ধা ধন। 

রুপ কান্দে সনাতনের ধরিয়। চরন এতোকালের পরে মোরে করিলে ম্মউরন। 

ইহ! বলি কোলে করি তুলিল। সনাতন না কান্দ ন! কান্দ ভাই স্থির কর মন। 
রুপ কহে তোমার দরসন পাইলাম চিবোদিনে মহাঁপ্রভূর বার্ত। কহ স্থনিব শ্রবনে। 
তবে সনাতন কহে প্রভূ কাঁদিপুরে তোঁম! প্রতি জত কৃপ। কত কব তোরে ॥ 

তথাহি॥। জেজাকর ইতি নাম সতর্মোধ মাঁনয। তে তব মনোরক্তং কাম্মং 
সভাঁগতং মনো ইতি ॥১| 

সনাতন সঙ্গে রপ বসিল৷ একাসনে বাত্র দিন কুষ,কথ! আন নাহি মনে। 
বৃন্দাবনের পরিক্রমা করে ছুই জনে অহোনিত্য নিত্য কৰি করএ বোঁদনে । 
কিশোর কিশোন্সি বলি ভূমেতে লোটাঁয় মৃত তরু মঞ্ধরে জে পাষান মিলায়। 
কান্দিতে কান্দিতে ছুহে হৈল! যচেতন ফ&েোছার কান্দনায় কান্দে জত তরুগন। 
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নানাজাঁতি পক্ষ কান্দে হরিতে বয়ান কোমল মুদ্দিত হয় হেরিয়! নয়ান । 
হাহাকার হইল সকল বৃন্ধাবনে রুপ সনাতন কান্দে কিসের কারনে । 
কিব। সে -চাহিয়! ফিরে জমুনার তিনে কেহ ত দোহার ভাব বুঝিতে ন। পাবে। 
অস্থির মতি দোহার স্থির নাহি হয় জে দিন জেখানে ৪ক] [৪খ বৈষে শেইখাঁনে রয় । 
এইমতে পরিক্রীমা করে ছুই জন কথোঁক দিন পরে আইলা শ্রীগোবর্ধন ॥ 

তথাহি ॥ গোপুৃ্ীব্যাধরন্মসাম্বতসা সধাঁরামনা। চঞ্চলাক্ৃত মন মানসা আজ 
গতাগতি ॥১॥ 
গোবদ্ধন প্রনাম করি বসিলা ছুই ভাই সেইখানে জিজ্ঞাসিল। শ্রীকপ গোসাই। 
যুন ফুন মহাঁসয় করি নিবেদন কহ দেখি নিত্যকথ। যুনিএ শ্রবন। 
কেমনে বা নিত্য রহে কাহার উপরে কাহাতে উত্তব হয় কহু ত আমারে। 

কোন বর্ন হয় সেই কিশোর গঠন ফুয্যের গতাগতি তথা নহে কি কাঁরন। 
পবনের গতি নাঁহি মনের গোচর কোন গতি পাঁএ তাহা নরের ইস্বর। 

অতএব মোর এই ষুন নিবেদন সটকোন বিজকোন কিষের গঠন । | 
শ্রীমন্দির কিষে হইতে হইলে! নিশ্শান শুনিতে চাহিএ কিছ ইহার বিধাঁন। 
কোন স্থানে থাকিয়া! হইলে। বিধান কতখানি দির্ঘ প্রস্ত কহ ত প্রমান। 

কাহা। হৈতে জিব সব কবে গতাগতী সে জন বা! কেবা হয় কোথ। তার স্থীতি। 
কিশোর কিশোরিগন আদিই সখি কাহ! হতে উত্তব হয় কহ তাহ! দেখি। 

এ সব উদ্ভব জাহা হৈতে হয় কিৰ। নাম হয় তাঁর কহ মহাসয় । 
কোন মু্তি ধরিয়াছে রহে কোন স্থানে কৃপ। করি কহিবেন'শুনিব শ্রবনে । 

যুনিঞ্া এ সব কথ! গোসাই ষনাতন ৪খ] [৫ক ছুই ভাই গ্রলাগলী করেন রোদন । 
মহাভাবে কাপে তনু টলবল করে পর্বতের জল জেন ভূমে ফ্াশী ভবে । 
থরথর করি কার্পে সকল কলেবর অচেতন হইয়া পড়ে নরেশ্বর | 

ছুই প্রহর বেল হৈল নাহিক চেতন চৈতন্য করিতে তাঁরে নাহি কোন জন । 

হেনকালে মহাঁপ্রভূ নিজমুত্তি ধরি রুপ ষনাতন বলি ডাকেন ফ.কারি। 

. মধুলোভে অলি রহে পদ্মের ভিতরে ছুই ভাই রহিল! ভ.বি প্রেমের সাগরে । 
অঙ্গে হস্ত দিয়া প্রভূ কহে নির্ভকথা নিত্যচিস্তা তোমার বা হইলো সর্বা। 

উঠ সনাতন রুপ উঠহু তুরিতে নিত্যধনি প্রয়কথ। কর ত বিদিতে। 
তোমা হইতে জিব সব হইলো পৰিত্রান তোম! বিচ কহিতে নারি এ বব সন্ধান । 

এই সপ্র দেখিয়া উঠিল। ছই ভাই প্রবোধ করিক্স! প্রভূ গেল। কোন ঠাঁঞ্টী । 
এইমত বিলাপ করএ কথোক্ষন তাব পড়ে নিত্যকথা৷ পড়িল ম্মঙরন।. 



২৯৪ . পু'থি-পরিচয় 

মহাপ্রভুর আঙ্ঞামত অনৃষারে নিত্যের নিক্নয়কথ। কহে নবেশ্বরে ॥ 
তথাহি॥ অনস্তক্রো্ি ব্রহ্ষাপ্ডের বাহ্াস্তরে সংস্থিতি  বিষ্ণস্থানে পরাতেষাং 

প্রধানর্থ মুক্তিসং ইতি 1১1 
অনস্ত ক্রোটা ব্রহ্মাণ্ডের পরে জেই স্থান তাহাঁর অবধি যুন হইস। সাবধান । 
তখন ন1 ছিলো সব ঘোঁর অন্ধকার চম্পককলিকা সব যুয্যের আকার | ৫ক]ু 

[৫খ নপৃংপক স্বরির আপনে একেশ্বর দষবিজ মুত্তি ধরে অঙ্গনান্ত যুন্নর। 
বৈবুণ্টের পরাৎপর আখগুসেখর সকলের টল আছে নাহি তার টল। 
তাহাঁর উপরে আছে গুপ্তচন্দ্র গ্রাম সেইখানে আছেন চম্পককলিক। নাঁম। 
খুধা ভিষ্টা উল্মাদএ কেহ নাহি হয় জন্ম জরা মিত্ত, ব্যাধি নাহিক সংষয় । 
পরমপূরুষ সেই নাহি তার পর আদি অস্ত অনস্ত কহিতে নারি জোগেশ্বর | 
চারি বেদ জাহার গুন গনিয়। না পায় হাহাকার করি ত্রহ্ষ। কান্দেন সদাই । 
চম্পককলীক1 নাঁম চাঁরিবেদের সার জে স্বরির হইতে হয় যুগলকিশোর। 
ষুনিয়। এ সব কথা সনাতনমুখে শ্রীরুপ পৃছেন তর্ভ পরম কৌতুকে। 
রজ বিন্দু বিনে জন্ম কেমত প্রকার করনে যুনি চক্ষে দেখে হিদএ কর যার । 
তিলেক পাইল বুঝি মন্মথ মগর বিনি গত্তব।ষে জন্মনাহি কোন নর। 
অজোঁনিসম্ভব জন্ম হয় কোন রুর্পে নহে ষুনি জে কথা কোন জোগরুপে। 
বহুভার্গ্যে হেন কথ। যুনিব শ্রবনে জন্মজন্নাস্তরে পাপ জে ছিলো! লিখনে । 

খণ্ডিল সে ষব ছুখ জন্মের কারনে ইহা বলি অশ্রু বহে যুগল নয়ানে। 
সনাতনের কোলে পড়ে কাতর হইয়। ক্ষেনে উঠে ক্ষেনে পড়ে সাম্ব না পাইয়!। 
ধবি সনাতন পড়ে অবনি লোটায় ৫খ] [৬ক রুপ ধরি সনাতনে কোলেতে উঠায় । 

সনাতন বলে রূপ স্থীর কর মন সে কথ! কহিএ আমি কর অবধান। 
জেরুপে উদ্ভব হয় কিশোর কিশোরি শুনিএ এ যব কথ! জোড়হাত করি। 
আজ্ঞা কর কহোযুনি ছুখ জাকু ছুর যৃগলকিশোরপদ আরাঁধন কর। 
উন্তবনির্নগ্ন প্লেরক পড়ে সনাতন শ্রন্ধাজুক্ত হইয়া রুপ করেন শ্রবন। 

তথাহি ॥ চম্পককলিক। ভূজতে তং জ। মুক্তিং হিদয়ঙ্গমে | পঞ্চইন্বসয়ং শ্রান 

নিমংজ্জয়তাম ইতি 1১1 
চম্পকলির তর্ত যুন একমনে যেক্ধপে আছএ শেই য়াখগুভবনে। 
অচেতন জোগনিপ্রা চিরকাল ধরি অষ্টবিজ মঞ্জরি সতত বেহাঁরি। 
ছুই বিজ ধরে তাহে বাহুমুলে চক্ষ,মর্ধে জোতি জেন আছএ বিরলে । 
এইমত সেই কিশোর কিশোরি ক্বপ রসে ডগমগী আনন্দবেহারি । 



পুদখি-পরিচয় ২৯৫ 

রূপের ছটা রষে লার্গে রষের ছটা রুপে রাত্র দিন ভেদ হৈল এই যন্ন কপে। 
সনাতনের মুখে যুনি এতেক বিচার ভাবিষ্ক। চিন্তায়! রুপ পুছে পুহর্বার। 
কিরুপে ব। দিব! হৈল রাত্রি কোন রুপে রুপা করি কহ যুনি এই কোন রুপে । 
তে বিনে যুন্তকথা নাহি বুঝে লোক অপূর্ব অম্তকথ! স্থনি তোমার মুখ। 
মুখের লাবন্য দেখি হাষে সনাতন এত অনুসন্ধান কেব1 করে ৬ক] [৬খ কোন জন। 
রাত্রি বোল দিব। বোল সভে ছুই জন দিবারাজীকথা যুন হইয়! একমন। 
পুর্ব্বেতে কহিয়াছী সব ঘোঁর অন্ধকাঁর তদদবধি নাহি ছিল দিবার সঞ্চার। 
চম্পককলিক! নাম অতি তর্ত সার ম্মরূনটাকাঁয় কহে এ ষব বিচাঁর। 

বামভূজপাঁষে বহে দিবার সধশর দক্ষিভূজপাঁষে রহে অন্ধকার ।: . 
চারি প্রহর দিব। রাত্রি চারি প্রহর অঙ্গের বরুন নহে দিপু দিবাকর । 
উত্তরের প্রতিউত্তর দ্িএ সনাতন পুভুর্বাব কপ করেন নিবেদন। 

যোগনিত্র। কারে বলী কেমত প্রকার কিরুপে চৈতন্য তবে হইব তাহার । 
এ কথ! যুনিঞ| বাঞ্চ। অতি বড় মনে' নিজ্জাষ করিয়। তত্ত কহ ত আপনে । 

তুমার মুখে জেই তর্ত শেই কথা সার তাহাঁর উপরে আর নাহিক বিচার । 
তবে সনাতন] কহে কহিএ তোমারে চৈতন্য পাইল সেই জেমন প্রকারে । 

পঞ্চ স্থানে পঞ্চ য্াত্মা আছে নিজোজিত কার শঙ্গে দেখ! যুন। নহে যে উচিত । 

প্রানের সহিত ব্যান না ছিলে। জখন তদবধি তাহারে" ছিল অচেতন । 
উদ্দান অথাঁন! উপষন। তিন জন এই তিন প্রানের সঙ্গে করেন মিলন । 
প্রান বলেন এই তোমরা তিন জন ব্যান অচেতন নিদ্রা জায় কি কারন । 
জোড়হন্তকরি তবে কহেন তিন জন ৬৭] [৭ক অঙসঙ্গ করি ব্যান হয় চেতন । 

প্রাননাথ যুনি তার এতেক বিচার এমত পাপীষ্টজন কেবা য়াছে আর। 
এইমত আত্মানাদ করিল! কথোক্ষন উদ্যানে ডাঁকিয। কৈল। আত্মানিবেদন । 
মন কেনে ন৷ জান এ ষব সমাচার আম! হৈতে ন! হইল ইহার প্রতিকার । 
উদ্যানে কহিল গীয়। মনের গোঁচরে ব্যান অচেতন নিদ্রা দেখি প্রানে কাতরে। 
আহা! আহা করি প্রান কহিল! সর্তর তোমার কি কর্তর্ব বোল. কহ তাহ! ধির। 

এ মুখ। ফুনিঞ জাব উদ্দানের মুখে কহিল! চৈতন্মুখে পরম কৌতুকে । 
উঠ উঠ প্রান তৃমি কেবল বর্ধর তোমার চৈতন্য বিনে প্রান কাতর। 
এ বোল ফুনিঞ ব্যান উঠিল লাফ দিয়। জোগনিত্র ভঙ্গ হইল চমকিত হুইয়া। 
প্রীনের সহিত হৈল পঞ্চ সহোদর রুপে বষে নিত হয় বাহুর উপর। 

যুনিয়। এ যব কথা আনন্দ অন্তরে কহিবারে চাহে রুপ বচন না ক্ষবে। 



২৯৬ পুথি-পরিচয় 

মহাভাবে পুরিল সকল কলেবর ভূুবড়ুষ করে আঁখি রষের সাগর। 
বুক বাহি পড়ে ধারা ওষ্ট বর খনন কহিতে ন! পারে প্রেমে বিভোল অস্তর ৷ 
দেখিয়া এ ধধ ব্রিতে কহে সনাতন আপন পাষর কেন্ন হৈয়া অচেতন | 
শুনিঞ্া। এ সব কথা ন্মিতি হয় মনে পুন্ুরধবার জিজ্ঞাষেন সনাতনস্থানে | 
কিষোর ৭ক] [৭খ কিশোরি হয় কিসের গঠন কোন বরহয় সেই কেমন ধরন । 

কোন বন্নহয় সেই কেমন বসন- কোন বয়ক্রম তাঁর হয় অনুদিন। 
জিজ্ঞাপিতে নহে। জোজ্ঞ আমি অতি হিন ঝুনিবারে ইচ্ছ! বড় হয় ত এখন। 

যুনিয়। এ সব কথা গোঁসাই সনাতন ইত হাসিয়া কহে মধুর বচন । 
জদি জিজ্ঞাসিলে মোঁপে কহিএ তোমারে আপন ভজনকখ। কেহ ন। কয় কাঁহীরে। 
তবে জে কহিএ আমি তৌঁমাঁর কারন . নিরুপম তর্ত কহি ষুন দিয়। মন। 
চতুদষ পঞ্চদূষ বএষ নিন্নয় ইহার অবধি নাহি কহিলাম তোমায়। 
রুপে বষে অঙ্গে মন্ঘ আঁকার মনম্যসরুপে করে কোতুক বেহার । 

নিল পিত বাঁষ দেহে সববক্ষন পরে মেঘের সহিত জেন বিদ্দ,ত সঞ্চরে। 
এ তিন ভূবনের মোন করএ গুহন নয়ন ইঙ্জিতে জি দ্বেখে কোন জন । 
এমন বিনদ্ রূপ রষোর] গঠন অধর আখির পদ রবির কিরন । 
ঝলঝলমল করে রূপ চম্পকের সমন চূড়াঁবেড়া মালতির মাল অন্থুপাঁম। 
মালতির মাল! সম গুপ্তার আঁটনি চাচর চুড়ার বেড়া চুড়ার গঠনি। 
পলাষ কুষুম জিনি বয়ানের ছান্দ কিশোর তিলোক ভালে মধ্যে পূর্চন্ত্র। 
শ্রবনে কুগুল দোলে অতি মনোহর নাসিকাঁয় গজমুক্ত। রতন পাথর । 
চরনে নপুর শোঁভে গলে বনমালা। ৭খ] [৮ক আজানৃলম্বিত ভূজ হাথে তাঁড়বাল! । 
পিতবন্তে স্যাম বন্ন*অতি সোঁভ। করে বন্ত ছেদি অঙ্গকাস্তী গ্রকাস্ত উপরে । 
ক্ষেনে ক্ষেনে পিতবন্ত উড়ে মন্দবাঁয় নবজলধর জেন লহলি ক্ষেলায় । 
এইমত বন্ন কহিলাম তোমারে ললিত তৃভঙ্গ স্তাম মুরুলি অধবে। 
বিজকে বিজক বলি রসের মুত্তি অঙ্গ রুপ রষে ভগমগী বষের তরঙ্গ। 
ঘন হইতে বধ হয় রষের কলিক। রসাবেসে সিদ্ধ নাম রষের মুত্তিক!। 
'কিশোরির নাম ধবে বয়েষ অন্ুযারে তৈলক্যমোহন হবি তাঁর মন হরে। 
এমন বরন অঙ্গ রূপের গঠন জদি দেখে ইঙ্গিতে না জিএ লেই জন। 
সত কোটা অঙ্গের তেজ অঙ্গের বরন ভূব ভ্ব কবে বঙ্গে দুখীনি চরম । 
নিল বস্থ পরিধান রক্ত কাঁছলি পিটীতে বিচিত্র বেনি অধরমাধরি । 
রদ্ধু নুর শোতে কঞ্ছন তূজবলে কনে শোঁভে কল্নফ,ল মনিহাব গলে। 



পুথি-পরিচয় ২৯৭ 

নাষায় বেসর দোলে অধর কোমলে . নয়ানে কজ্দল শোঁভে সিন্দুর কপালে । 
চম্পককলিক! আগে মেল বাম আঁখি আঁখির উপরে রূপ কোটা মুয্য দেখি। 
শেই রূপের গনে কিশোর কিষোরি মন্দ মিছু মুখের হাঁসি অধরমাধুরি | 
রুপের তুলনা. নাহি দেখি কোনখানে সতকোটী অঙ্গকন! পাঁয় কোন জনে। 
বষের কলিক। সেই রষের পরান ৮ক] [৮খ রুপ রষের কলীক। রুপ গুনে সির্দনাঁম। 
এই জুগল রুপ থাকে জার চির্ভে যুক্তে চির্তভে একাইলে এই রুপ দেখে । 
আপনার. সির্ধনাঁম গুরুবর্গে আর বন্ন বন্ত বএষ জানিবে তাহার । 

গুরুপ্রতি সেই ভাব রাখিবে অন্তরে নিত্যসভাবে তারে সায় গুরুতারে। 
আপনে প্রকিতি হইলে হয় তার বৰ মাগীয়া লইবে তারে তাহার পরষ। 
পরেষরতন হার থাকে জার বুকে আনন্দে থাকিব শেই গিয়। নিত্যলোকে । 
সনাতনমূখে রুপ এই ভেদ পাঁঞা পুজ্রুপী আর বার পুছীতে লাগীল৷। 
আজ্জ। কর যুনি চান্দমুখের মাঁধুরি কিরুপে উত্তব হয় অষ্ট মঞ্জরি। 
তাহার অবধি কহি কহ ঝুনি কানে আন্ধলারে চক্ষ,বাঁন দেহ ত আমারে। 

স্থনিয় এ ষব দন্য গোষাই সনাতন কিষোর কিশোরি বলি ভাঁকে ঘনে [ঘন] ॥ 
তথাহি ॥ সাধ্যসাধনং অষ্টমঞ্জরি মনভেতুরিতং জন্মস্তব | চাঁপাকলীকা অঙ্গবিভিতং 

শীত ॥ ইতি॥ 

জে জেখানে থাকিয়। উৎপতি তাহার অবধি কহি যুন দিয়! চিতি। 
চম্পককলিকা হাঁসি নিরখি কলেবর ফ.ল ফল ধরিয়াছে বিক্ষের উপর । 

চক্ষ,তে রুপমপ্তরি গুনবান কন্পে'তে বতিমঞ্জরি হইল। উপাদান । 

বক্ষস্থুলে লবঙ্গমগ্জরি সকলে প্রধান মুখেতে ৮খ] [৯ক রসমঞ্জরি প্রেমের প্রধান । 
কুচেতে মঞ্জলালী আর্ধ নিবাষ রসস্থানে অনঙ্গমঞ্জরি হইল প্রকাঁষ। 
নাভিমুলে সরুপমঞ্জরি বৈষ্টবেষ হয় লবঙ্গমঞ্জরি গুরু জানিহ নিশ্চয়। 
মঞ্জরির উদ্ভববানি ষুনিয়! নিশ্চয় চরনে ধরিয়া রুপ করেন বিনয় । 

এমন অপুর্ব কথ। নাহি ষুনি আর মোর ভাগ্যে তোম। মুখে ষুনিলাম বিচার । 

লবজমঞ্জরি গুরু কহিলে আপনে মনন্ত-শ্বরিরে তারে পাইব কেমনে । 
সনাতন] বলে আমি কহিএ তোমারে এক গুরু বোই যার নাহিক সংষারে । 
তবেষি মনম্ত করে দিক্ষা। উপদেষ লবঙ্গস্বরুপ করি জীনিহ বিষেশ। 
গুরুকে মনস্থবুদ্ধি না করিবে নরে মনন্ত বলিতে তাহা মহাঁপাপ বাড়ে। 
লবঙ্গস্রুপ রুপ কপাদাতা হয় ভারথ তারনে সেই গুরু মহাষয়। . 
গুরু গোপাই কৃপা কৰি বিজ আবৌপিলা বিজের মুত্তি বাধাকুষ, তাবে দেখাইল। | 

ও 
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অতএব বন্ন*ধন্ত বাখিবে বিদিষাঝে জন্ভার সরুপ তারা রাঁধারুষ, ভজে। 
দেহের স্বভাব সেই করায় উপদেষ যুদ্ধতি গৌপিকাভাব বলালে৷ বিষেষ । 

সেই ভাঁব মনে করি রহে দব্বক্ষন গুরু গোসাঁএর আজ্ঞা করিএ পালন । 
গুরু সিন্যণহয় একুই কলেবর গুরু আত্মা ৯ক] [নখ সিস্ত নে ভিন্নপর। 
যুনিল৷ এ বব কথা সনান্তনের মুখে পুহর্বার আর কিছ পুছেন শ্বরুপে। 

 অকুপমঞ্জরি বৈষ্টব বলিলে আপনে যনস্তস্বরিরে তারে পাইবে কেমনে । 
তবে কহে সনাতন বুন দিয়! মন জে রুপে পাইৰ জার বৈষ্টবচনুন । 
স্বরুপ স্বরুপ পরম বৈষ্টৰ সে হয় পরাপর বৈষ্টব করিয়া আলয়। 

সেই ভাবের অন্্যারে বন্দো ভক্তগন ভক্তগনের পদধূলি মস্তকে ভূষন। 
নিত্যগুরু পরিচয় জাহা হৈতে হয় চক্ষ,দাঁন তাহ! হৈতে সিক্ষাণুরু হয়। 
শিক্ষাগ্তরু হইতে জানি সেবার বিধান প্রকিতি সভাব হইয়। পাব চক্ষ দান । 
সিক্ষা দিক্ষ। নিত্য বৈষ্টব পরিচয় বন্ত এক মুত্তি নিল রাঁখিহ হিদয়। 

এই তর্ত যুনিঞা৷ রূপ দণ্ডবৎ করে মগ্জরির বন্ন পুছেন তাহাঁর পরে । 

তবে সনাতন কহে জে পুছিলে মোরে তাহার নিন্নপ্ধ আমি কহিএ তোমারে । 

সমান সারদীষ সভার একুই বএফষ এক দিনে উত্তব হইল বন্নবন্ত বএষ। 
অপুর্ব্ব মাঁধুরি হইলো৷ জার জেই হয় তাহার অধিক কহিল দয়াময় । 
শ্ীকপমঞ্তরির বএষ তের হয় সনার বরন অঙ্গ জানিহ নিশ্চয় । 
পারিজাতফুলের বরন বস্ত পরে নিরস্তর দোহার সর্বষেবা করে। 
শ্রীরতিমঞ্জরির বএষ তের হয় »খ] [১০ক টাসপক্ষ বরন এই জানিহ নিশ্চয় । 
সোনার বরন বস্্ সর্ধ্বক্ষন পরে নিরস্তর দোহারে তাম্বলসেবা৷ করে। 
লবঙ্গমণ্তরির বএস তের হয় সোনার পুশ্পের বরন এই জানিহ নিশ্চয় । 
পরিধান শুক বস্ত্র নিরস্তর পরে নিরন্তর দোহার অঙ্গসেব করে। 

শ্রীরসমঞ্জরির বএস তের হয় কুমকুম অঙ্গের বরন এই ত নিশ্চয়। 

ধতু রেখে গঙ্জাজল খিরদ সাঁড়ি পরে যুবন্ন ঝারিতে দোহার জললেবা! করে । 
মঞ্জনারির বএস তের হয় হরিতাল বরন অঙ্গ এই ত নিশ্চয়। 
হিঙ্গুলের বস্ত্র সেই সঘ। পরে স্বত আঁদী স্থপকরন ভক্ষনসেবা করে । 
অনঙ্গমঞ্জবির বএস তের হয় গৌরবরন অঙ্গ এই ত নিশ্চয় । 
জবাপুষ্পের বরন বন্ধ সদা পরে নিরন্তর ফোহারে চন্দ্রনসেব। করে। 

হ্বরুপমঞ্জরির বএস তের হয় করবির কিরন অঙ্গ জানিহ নিশ্চয় । 

কৃষকেলি পুষ্পবরদ বন্ধ পয়ে নিরত্র দোহারে চাঁমরসেব। কৰে। 
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এই ত কহিল ভাই না করিহ আন এই সপ্তমঞ্জবি বাঁধিকাঁর প্রান ॥ 
তথাহি ॥ বাধাং সংযুষ্যা দ্বাস্াৎ কুতৃতস্ভবেৎ। ১০ক][১*খ ইত্যন্তেরমানিধানং 

মঞ্জ জগত্যাঁং সতেনাতি 1 ইতি ॥ 

শ্রীক্ুপ পুছেন সাদ বলমঙ্ষলে সার্ধাবস্ত সাধন জানিহ মরম। 

সমদ্রমথনে জেন উপজিল চন্দ্র হর ক্রন্ধণ বিষ্ট আদী সভার আনন্দ। 
অন্ধকার ছুরে গেল হইল দ্িপ্টমাঁন ধরনি দিতল হৈল সগ্গ হইল স্থান । 
হেথা কাস্তী হেখ! দিপ্ত হইল উদয় মতি একাস্তভাব রুপের হৃদয় | 

সকল গোচর হুইল নয়ানের কোঁনে সার্ধানাধন. এই জানিল আপনে । 
নির্জনভাব জানিয়া সনাতন রুপেরে ধরিয়া পুন কৈল আঁলিঙগন। 

তোঁমার অভিপ্রায় এই লইবে জেই জন জেই হিত লাগী মোঁর। হেথা আগমন । 

জোগেতে বিচারি জারে না পায় কখন একবারে পাইল সেই পরমতত্ ধন। 
তবে রুপ বলেন আমার হইল উপায় পাইল ভোমার ভত্ত তোমার ক্রপায়। 

পুর্বে জে পুছিল কিছু স্থানের নিন্নগ্ন তদবধি যুনিতে আমার বাঞ্চা হয়।, 
সেই কথ! শ্রুতি করি কহেন ননাভন জেমতে করিল সেই স্থানের গটন। 
কহিতে লাগীল! রুপে সনাতন নাবধাঁন হয়্যা রুপ করেন ১৭খ] [১১ক শ্রবন ! 
জিভ।ারসে জন্মীল। শ্রীমধুকলিক! সড়তর্ত ধরি হয় মুবনকলিক। । 
চম্পককলিক। চাহিঞা। তার পানে দোহার মন্দির ঘর করহ পালনে । 

ষুনিয়া৷ এ সব কথ। হরশীত মন আমা হেন ভার্গ্যমান নাহি কোন জন। 

এই অঙ্গীকার জদ্দি হয় তোঁমার মনে আমাকে ইহার তত্ত জানাহ আপনে । 
জে কর সে কর তুমি আপনার গুনে দির্ধকল্পতর নাম ধবহ আপনে । 

কেবল করুনাপদি্ধু তুমি দক়াবানে তুমি কল্পতরু হয় কহিল কারনে। 
জখন জে উটে মোনে তাহা জেন হয় এইমতে নিবেদন করি মহাশয় । 
সির্ঘকল্প 'তন্ধ তুমি মহিমা! আপাঁর অশেষ ভকতি করি করে নমস্কার । 
মধুকলিকা হইল বলয় আঁকার তাঁগ্য করি মানিল আনন্দ আপার । 
বক্ষস্থলে নিত্যস্থল ধবিলে আপনে অঙ্গের বরর্ণে কৈল শ্রীমন্দীরগটনে 1১১কা] 

[১১খ প্রসস্ত পঞ্চাশ কোটা দির্ঘ পরিসর স্থানের প্রমান এই নাহী তার পর। 
এক প্রহরের পথ প্রমান মন্দির চৌদিগে সৌভ। করে রতন পাচিন। 
কল্পতরু ছায়ান্রারে পুষ্প খরেখব্ দষ্ট কোনের সপ্তদল মন্দির ভিতর । 
মন্তকের খর্পরেতে বত্বসিংহ।সন সপ্তদল দিয়! মর্দে করিল স্থাপন । 

নানাজাতি পুষ্প দিয়া রচিল! উপরে লৌরভে মহত লব মন্দিরভিতরে।. 



৬০০... পুঁখি-পরিচয় 
তাহাতে বিরাজ করেন কিনোর কিসোরি সপ্ত্বল সপ্তসেবা সপ্তমঞ্জরি | 
কতেক কহিব তাঁর অসেষ চাতুরি নান৷ রঙ্গে বিলাষভঙে কতেক মাধুরি 
এসন্তলে স্থিতি লব্গমঞ্জরি রবাঁকে করএ বার্দ্য অতি মৌনহরি। 
পুর্্বদলে স্থিতি শ্রীরুপমঞ্জরি ডক্ফের বার্দ্যে করে গান অতি গুনধাৰি। 

অগ্নীকোনে করে স্থিতি শ্রীরাঁষমঞ্জরি মন্দিয়াল ইয়া গান করে অশেষ মাঁধুরি। 
দক্ষীনকুলে স্থিতি অনঙ্গমঞ্জরি [রস]মঙ্গলে করে গান নর্তক করি। 

পশ্টীমদলে স্থিতি ভারতিমঞ্জরি ছুহুক্ষণ হেরি গান করে পিনাক চন্দ্রধারি। ১১খা] 
[১২ক নৈরিত্যকোনে স্থিতি স্বরুপমঞ্জরি বিনাজন্ত্র করি গান অতি উচ্চ্য করি। 

মঞ্জমালি করে স্থিতি উর্তর দলে করিলে সে করে গান অতি কুতুহলে। 
সপ্তস্বরে করে গান সপ্তশ্ন মঞ্জরি যুনিয়! আনন্। বড় কিসোঁর কিসোরি। 
এই বাসরে গান করে নিরস্তর সভার অগোচর স্থান নাহি জীর পর। 
এইমত প্রমান গোলক নিত্যস্থান ব্রহ্ধ বিষুণ সিব না পায় করি ধ্যান। 

গুহের অতি.গুহ্ এই স্থান হয় প্রকাশের মহাঁনিধি প্রকার্য্য জে হয়। 

আনন্দ হইয়া বলেন শ্রীরুপগোসাঁঞী আমার সম ভার্গ্যবান আর কেছে। নাঞী। 
আজি হইতে হেল মোর সফল জিবন নিত্যবিলাষকথা ফুনিল মোর মন । 

আর এক কথ! মোর পড়ি গেছে মোনে কৃপা করি কহ মোরে যুনিয়। শ্রবনে। 
কিসের উপরে হয় সেই বৃন্দাবন ইহাঁর অধিক কিছু কহ ত কারন । 
তবে সনাতন কহে কহি এ কাঁরনে ন। কহিয় কার টাঞ্ী রাখিহ গোপনে । 

পুর্ব পশ্চীম উত্তর দক্ষীন চারি দিগ হন দিগমর্ধে দিগ নহে অসৈন্যকোন। 

সেই কোন ভাগমধে ১২ক] [১২খ হয় বৃন্দাবন... | 
মুধ্যের কুমারি হন কালিন্দি স্বরি নাম কৃষ.যুখ বিন! মোর অতি মুখ গুনধাঁম। 

লক্ষী সহত্র বৎসর কাঁমন! করিয়া তবু কৃষ, না পাইল বৃন্দাবনে গিয়া | 

সোল কোষ বৃন্দাবন জমুনা নাঁভিশ্বরে আটসষ্রী ক্রোস হয় তাহার বাহ্যাস্তরে | 
সোল ক্রোষ বৃন্দাবন পদ্ম অষ্টদূল তার মধে বাহ্ অষ্ট ক্রোষ বৃন্দাবন । 
অষ্ট ক্রোষ মধে্ নিভিন্ন+বুন্দাবন তাহে অই কুপ্ত করি নিত্যসধিগন | 

তার মর্দে চারি ক্রোষ নিকুগুমন্দির মলয়াপবন বহে ধরিয়। সমির | 

চুয়ারি চন্দ্রন হয় নিকুপ্ বলি জারে কারি ক্পবৃক্ষণ হয় তাহার চারি জ্রারে। 
অষ্টদলপন্ম”হয় নিকুঞ্পভিতরে রত্বসিংহাঁসন হয় তাহার উপরে । 

তাহাতে বিপাজ করেন কিসোর কির্সোরি সনাতনমুখে যুনিয়৷ অঙ্গের মাধরি। 

. আনন্দে করেন নিত্য হরসিত হইয়া হরি হবি সভ্য। করে আনন্দিত হুইমা। 
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ধরনি লোটায়। ক্ষেনে ভাবের আবেমে ক্ষেনে সনাতনপদ ধরে [১৩ক প্রতিআসে। 

পদধুলি লঞ মাখে চন্দ্রমুখে এমন উন্মাদ তখন সনাতন দেখে । 
পুনরুপী রুপেরে করে করেন আলিঙ্গন বুকের উপরে রাখি করে আলিঙ্গন 
গওহর অতি গুহ্ উক্তী কর কেনে নিষেধবচন রুপ কৈল সাবধানে । 

কুঞ্জের বন্নভেদ পুছেন পুন্ুর্বার কোন কুঞ্জে কোন দিগ কোন বন্' তার। 
কপ। করি কহ স্থনি এ সব বিচারে কোন সখি কোন কুণ্জে সদা বাধ করে। 

কোন বন্নপবএষ কোন বস্ত্র পরে এতেক স্থনিল তবে বচন শ্রীরুপেরে । 
কুঞ্তনিনয় শ্লোক পড়েন তখন কায়মন হইয়া রুপ করেন শ্রবন ॥ 

তথাহি ॥ মেঘাঙ্কর বিচিত্রাঙ্গং পুর্নাঙ্গ]| চাপকং তথা । সামার্ধ অরুনলক্ষু 
হবিতাল লঙ্গ তথ। ॥ ইতি । 

এঁসন্য কো নেতে কুপ্ধ মেঘের বরন নানাজাতি পুষ্প তাহে করে অভরন । 
মুত্তিমস্ত মদন থাকয়ে নিরন্তরে বিসাখানুন্দরি তাহে সদ। বাস করে। 
চর্দ বৎসর অষ্ট মাঁস তাহার বয়েস সিখিপুচ্ছ বন্ন“বস্্র লোটন ১৩ক] [১৩খ বান্ধা কেষ। 

বিছ্যতের জঙ্গে বন ঝলমল করে নিরখিতে নারে কেহো। রূপে আখি ভরে। 

মেঘের সহিত জেন বিদ্যুত সঞ্চরে বস্ত্রঅলঙ্কারসেব। এই অধিকারে। 

বিসাখার স্বরুপ হন লবঙ্গমপ্রি এক রুপ এক মুখ লখিতে ন1 পারি । 
দোহার মিলনমুখ এককুঞ্জে বাম নানা রঙ্গ কৈতুক করে হাশ পরিহাস। 

পুর্ববদিগে বলার্দাক্ষ] কুণ্ত অতি সোঁভা করে কতোঁককাঁল আরাধন। কুঞ্জের ভিতরে । 
নানা বন্ন চিত্র জেন করে চিত্রকারি কুঞ্জের বরন হেরি নয়ান না ফিরি । 

চিত্রাদেবি করে বাঁস তাহার ভিতরে তাহাঁর বএষ এই কহিচ্ন তোমারে । 

চর্ধঘ বৎনর সাত মাষ চারি দিন আর কিসোরের অঙ্গের মাল! গাথএ সাদর । 

অন্তরে আনন্দ হৈয়! সেই সেবা করে শ্রীরসমঞ্জারি] সহ কুঞ্জে বাস করে। 
নান। রঙ্গ কৈতুক করে হাঁশ পরিহাস পুন্লিমার চন্দ্র জেন উদয়ে প্রকাঁষ। 

পুক্ীমাঁর চন্দ্র জেন অন্ধকার হরে চাঁহিতে সিতল করে তাপ জায় দুরে । 

চম্পকলতা সেই কুণ্ধে করে বাশ চতুর্ধদ সাত মাধ বিংসতি দিবস । 

তাহার নিম্ন য় ১৩খ] [১৪ক এই কহিল বএস ইহাতে অন্ত ধা! নাহী যুনহ বিশেষ । 
চম্প্কবরন পুষ্প“সেই কলেবর সাঁট পর্মবন্বস্ত্র পরে নিরস্তর | 
বন্প বএসেতে প্রেমের স্বভাব] করে আনন্দ উন্দেসেতে চন্দ্রনসেব। করে । 
চম্পকলতার প্রান শ্রীরসমপ্তরি এক কুঞ্চে করে বাঁ অশেষ চাতুরি। 
দক্ষিনে চম্পককুঞ্জ অতি সোভা। করে কুধের মাধুরি হেরি পেকাঁন মঙরে। . - 
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সারি ধুক করে গাঁন কুজের আশে পাশে বন্কদেধি হরলিভ সেই কুজে বেশে । 

চতুর্দস অই মাষ আর তের দিন প্রথক কুজবন্প এই ভীর চিন। 

রঙ্গের বৃবাজ মেখডোর বধ পরে হেরি দোহার অঙ্গ চাষরসেব! কবে 

রঙজনেবিব প্রান হয় ভীফপযবি একি কুজে কৰে বাশ আনন্দে বিছুরি । 

নৈরিতকোনে শ্ঠাঁমকুঞজ শ্টামবন্ণধনে ঘুর্দেবিকা টধকুরানি তাছে বাঁধ কষে । 

চতুর্দশ সপ্ত মাধ চর্দ দিন আয বব নিদ্ন্ন এই কহিল ভাঁহীরে। 

চান্দবরন অঙ্গ মাজিয়। উজাবে ১৪ক)] [১৪খ 'অরুনবসন সোঁভে কটীর উপরে । 

জলসেব। নিরস্তর ঝারি লইয়! করে ছুছ মুখ হেরি সদ আনব অন্তবে । 

কল্তরিম্ধরি করে সেই কুঞ্জে বাশ হাঁধ্যন্বশে আনন্দিভ কত উপহ্থান। 

পশ্টীমে অরুনকুঞ্জ অরুনবর্পঁধরে ললিত৷ টাকুরানি তাহে বাশ করে! 

চর্দ্য বসার] অই সাধ তের দ্রিন আনব বএধনিকঞী এই কহিল তাহা । 

অজের বরন গোরচন। সেই বস্ত্র পরে 'নিবন্তব ফোহার তাত্বলনেব। করে । 

প্রীরতিমঞ্জরি লেই কুজে করে বাশ এক মুখ এক ক্ুপ হা পরিহ্থাঘ। 

বাউকো নেব কুঞ্জ হব্িতান বরন তুঙ্গবিভ্তা করে সভ। 'আনন্দিতষন । 

চতুদশ অষ্ট মাঘ পাচ দিন জার বগ্রবনিয়ম এই কহিল তাহার । 

কুমকুম অের বন্নযুক্লবস্্ পরে মোঁনের আনন্দে সেই পুষ্পসেষা কবে । 

সেই কুঞ্জে কবে বাঘ অনঙ্গমজয়ি কত ঘা কহিব তার রুপের মাঁধুরি। 

উদ্ভব অনঙ্জগকুজ অথ বন্রণধরে ইন্দুরেখা টাকুরাঁনি তাছে বাষ করে? ১৪খ] 

[১৫ক চ্দ্য বন সাত মাঁধ সাঁত দিবধ আব বএলনিয়ঘ এই কহিল তাহাব। 
হুরিতাঁল ববনেন অজ অভি সোভা! কষে বাবিম্ব পুষ্পেরি বন্লেই বত্্ পরে 

মঞ্জলালি করে সেবা মৌনের ফৌতুকে ছুই জনার শ্রক প্রান ছিন্” দেহ ধঝে। 

বন্ন ভেদ মঞ্জবিলিক্নয় কহিচ্ছু তোমাকে শ্বই আষ্ট কু্তবর জাখিহ অন্তরে । 

অট্টসথির অষ্টবন্ন “অষ্ট বন্্ম পরে অষ্ট বস্ম অষ্ট বন্ন” অষ্ট লখি পবে। 

অ্ট বএষ অষ্ট সথির জাত জত দিন বক্সতেদ বাখিবে জার ছেই চিন । 

সধির প্রান অষ্টমঞ্জরি কহিচ্ছ তোমাযে যুনি স্বাখিহ [ ভাহা ] আপন অন্তন্কে । 

নিত্যস্থালে সখিগন থাকে বৃক্ধাবনে অষ্ট আভ। স্যাষমূদ্তী রল 'আশ্মাদনে। 

সাধক যুনিয়া কানে গ্লেখিবে নয়ীনে বিনা গুরু উপদেশে জানে কোন-স্বনে। 

সার্যবস্ত ধারন এরই কহিছু তোমারে ইহার পর আদ নাই জন্ধাগড স্ভিতষে। 

তন্তাবে ভাবিত এই মঞ্জবিপরিচয়্ উপাসনাতর্ত এই কহিছ নিদ্চয় ॥ ্ 
প্রীকপসনাকদসংবাঁদে ১৫ক] [১৫খ ভণ্ড নংপুক্ধ? 8 ইতি শ্ররর্নটীকা বংপুক্স রঃ 
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শ্রীলতাং শ্রুলতাং নৃত্যং গিয়তাঁং গিয়ভাং াতীরতাং সুদাশ্রীয়তাৎ নৃত্য ঈচৈতন- 
চরিতাম্বতং ॥ বুধানাং চক্রিনাং মুপী যবু বিল্োন মাহ ঘমনি দধানাং রাধাদী প্রনয়ো- 
ঘনসারৈযুরভূতাং সমনতাপ সন্ভাপ উদগম বিসম সংসার স্বরনি গ্রীনিতান্তে তৃষ্টাং হরতু 
হরিলিল। সিররিনি ॥১ তুণ্ডে তাও বিনিরতিং বিতন্তে তুগ্ডাবলি লুন্ধএ কন্ন'কৌড় 
কড়ম্বিনি ঘট এতে কররত্য দের্ত্য আীহাং ছচেত প্রাঙ্গন সঙ্গিনি বিজয়তে সর্বেষ্ধীআং 
লংকৃতং ন জানে জনিতাং কিমন্তীরমিতৈ কৃষে,তি বন্ধ দৈই ॥ 

. ইতি সন ১২২১ সাল তারিখ__১৭ পৌশ বুক্রবার পটনার্থে প্ীঅঘু্ন দাশ লিখিতং-প্রীহরেকৃব, 
বাশ বিশ্বাধঃ িন্ছিরিরগপহীরিরিবারানিনিল 

১০৫ চিনি কার (জত্যদেবসংহিতা ) 

রামভদ্র 

পু'খিসংখ্যা ১৩*৩। পত্র ১, খণ্ডিত; আকারে ১৩৮৮ ৩২৭। | 

[২ক বরাহ বামনে 

হলধর নরহবি রি, জামদগ্না ক্ষতিয় নিধনে । 
বন্দ দুর্বাদলম্বাম জানকি সহিত রাম সিরে ছত্র ধরিল লক্ষ্ষন 

জার কিন্তি সেতুবন্ধো৷ বিনাসিল দদকন্দ বন্ধকন্ক করিএ বন্ধন। 
বন্দ কষ অবতার পুঞজর্ত্দ্ধ নৈরাকাঁর বিন্দাবনে বিপিনবিহাঁরি 
জছুবংস অবতংস কংসাস্থরে করি ধংস অংসরূপে এবে নত্য হরি। 

বন্দে। সত্যনাব্াস্থণ দ্িনছুদ্খবিমোচন কলিকাঁলে কৈল। অবতার 

তুমি সত্য রজন্যম শসি দিবাকর জম কি কহিব যহিম তোমাঁর। 
নাহি জাগ জোগ তপ ভূৃতনুদ্ধি ভান [২খ জপ নাহি পুরুশ্চরণ বিধান 
ভুবনে বিদিতজস কেবল ভক্তির বস তক্তবৎসন ভগবাণ। 

তুমি সে গোলক্ধাম সত্ানাবায়ণ নাম ধরি পাতকি তরাইতে 
দেখি দিনহিন জনে কৃপ। কর নিজগুনে কেব। জানে মহিম। কহিতে। 
তুমি দেব দিন্বন্থু পার কর ভবসিম্কু মোর কর ছুষখ নিবারন 
স্মরণে জাহার নাম লভে চতুর্বর্গ কাম তুমি সর্ধব জিবের জিবন। 
তোমাতে জাহীর ভক্তি নেই জন লভে মুক্তি আমি নর কি বলিতে জ্বানি 
দেবি তব পাপন বিরচিল বাযতক্র বিতর হরিগণ্ বানি। 
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আজি মোর সফল জিবণ পুজিব লে সত্যনাঁরারণ । 
অবধানে সোন ভাঁই সোঁন একচিত্রে সত্যনারাযণ নাম হইল জমতে । 

দিননারিস রানি 

১০৬ জত্যপীরপাচালী 

দ্বিজ রামপ্রসাদ 

পুখিসধখ্য $১৩ৎ + পত্র ১$.খত্ডিত ; আকার ১৩২৭১ ৩৭। 

[১খ শ্রীগুরোবে নম$। 

নম সত্যনারাক়্নায় ॥ 

[ধরা]ধর যুতাঁযুতে বন্দিলাম জোড়হাঁতে বাখানে বেদাত্তমতে 
দ্ধ করি জারে নিরপন 

অসিব বিনাষ হয় 5 সকল লি কয় 
'সর্ববসিদ্ধি কৰিলে শ্বরন ৷ 

জোড়হাতে একমনে বন্দোম অমরগনে কৃপা কর ভবাঙ্গনে 

্ তর পদ করিলাম বন্দন 
মিনি বিশ্বমাত৷ বন্দম সমুদ্রযুত। হেত মোরে বরদাতা . 

কর মম বিশ্নবিনাসন। 

নি রানার অন্ত ভিন্ত নহে কভু অপার মহিম। প্রভু 

| বন্দিলাম সত্যনারায়নে 

অসংক্ষ অনন্ত লিল! টরিরিদন নিজ পুজ। প্রকাসিলা - 
| দয়! কৈলে দার ্রহ্ধনে। 
নিজ পুজা পথিবিতে টি রা হিতে কহিতে বাসন। চিতে . 

র কীর্চীত কহিব অনুসারে 
সর্তাপিরপদঘন্দে রি পরমানন্দে ভনয়ে পাঁচালিছন্দে ' . 

ক পা ৬, | 

নিন লবন স্যার নিন আচীর। 

টি রাারদ নিনির্রানিি 
ভিক্ষা ১খ] "" 
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[১গ ৭শ্রীহুর্গ৷ জয়তি-. রর 

অচ্যুতং কেশবং".'ইতি শ্রীব্রক্ষপূরাণে শ্রীবিফুনমাষ্টকং সমাধং ॥ 
কৌড়ি জমার ॥* শাড়ি আর ছুই খান। শাড়ি কেনা জাক্গ। 

বস্ত খরিদ ৩ খান। এক টাঁক। ছয় আনা 

কাঁত ২৮ শাঁড়ি আবার বিক্রি করা জাঁয়। 
দর একখানা ॥৬/ একখান। শাড়ি বেচ। জাকস। 

আর একখান! ॥ এর দর আঠারে। আনা ১৩৮ 

আর একখান। ॥৩/ 

২৩/ 

৩ খানা শাড়ি বিক্রয় কর জায়। 

একখানার দর-__ ১।০ 

আর ছুইখানার দার ২০ 

৩.৩ 

১০৭ অত্যগীরের পালা, লক্ষীর ব্রতকথা 
বলপভদাস, নরোত্তম 

পুখিসংখ্য। ১২০৬ , পত্র ১7 খণ্ডিত ; আকার ১৩২১৫ ৪%। 

'**[১৭খ-"'তবে জি এবার করিতে পাঁর পাঁর নহে তো! জদ্দের মত বিদায় আমার। 
কৌনখানে লিখিল রহিল বন্ধখাঁন বড় শাদ আছে মনে করিব দেখ। যুন।। 
মালিনি বলেন চল রাত্রি পোহাইল ধাক্ক1 মারি মদনেরে ডেরে লয়্যা গেল। 
লোক জন গেল শব আঁপন আলয় হেনকাঁলে রাউতি হাত্যর হাথে লয়। 
সত্যপিরের চরনে বল্পভদাশি গাঁয় হাঁজার শেলাম মোর বহুক তৃজ। পাঁয়। 

বাঁঞ্চীকল্পতরু তুমি পরমকারিনি ফুক্ষ্যমুক্ষ) দাতা তুমি দিবশ রজনি । 
লইয়া তোমার নাম আমি হব জগী কলিকালে- কালি নাঙ্ক না৷ হয় মির্ধ্য লাগি । 
ভবানি ভাবিষ্্য রাঁম। গলে দিই কাতি পানবোনে লিখন দেখিল রুপবতি। 
প্রানপতির উদ্ধিশ পাইয়া শমাঁচার কালিকারে প্রদক্ষিন হইল শাঁত বার । 

বাধশকল্পতরু তুমি পরমকারিনি বুক্ষ্য মুক্ষ্য জয়! তুমি দিবশ রজনি ৷ 
শতদল পদ্ধেতে পুজীল গোপক্গনা পাইল গোবিশ্দপদ ১৭খ).-* | 

৩৯ 
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[১৭ক শ্রীপ্রীহুর্গ। 

নম গনেসায়] নম নম নম লক্ষ্িনারায়নি নম নম | ূ 
কৈলাশসিখবে বনি ভাবেন পার্বতি ব্রক্ষ! বিষু একাঁদোনে বসি পবুপতি। 

লক্ষ্পি সরম্বতি লাগি ভাবিতে উপায় সত্তী ব্রহ্ম যংঙস হতে এক জনম তনয়। 

গৌউরবরন যুকুল বরন হইল ছুই জোন লক্ষি সরন্বতি নাম বাখে ত্রিলোচন। 
ব্রক্ষর্ণর জননি মাতা। হইল মবতার নারায়নে সোমার্পন কৈল মহেম্বর । 

ত্রিভঙ্গভঙ্গিম রূপ হইল নারায়নি পুরানেতে এক নাম পতিতপবনি। 
পাঁসাক্ষ্যা মানিকমতুজ গৌউর বরন প্রভাঁতের ভান জেন রবির কীরন। 
মায়ের কেসেতে ছুলিচে ঝাঁপ! ভ্রোমর গুনগুন নআনে থঞ্জন গঞ্জে মানিক রতন। 
ভালেতে সিন্দুরের ফোঁটা যুরধ্যা হেন জলে চন্দনের বিন্দু জেন বিষু্ণপদতলে । 

গলে গজমতি হাঁর কাঁচলি কুচপরে শ্রীরাম লক্ষন] সংঙ্খ মায়ের সাজে দুই করে। 
ব/হুতে সাঁজিচে তাঁড় কঙ্কন ঝঙ্কারি চম্পকের কলি জিনি অঙ্গুরে অন্কুরি। 
চরণপন্কজে বাজে রতন নপুর রাঙ্গা পদে পদ্মফুল সাঁজয় প্রচুর । 

পিচকবাহান] বৃর্ঘচর্্মে বসি রূপ ঝলমল করে পুরনমের সষি। 

বনে। মাতা ভগবতি তোমার চরন অনস্তব্পিনি তুমি পতিতপাবন। 

ব্রহ্মা বিষণ মহেম্বর দিতে নারে সিমে যূল্পাবুণুদ্ধ নরলোক কি জানি মহিমে। 
তোমার বন্নিমা। মা গ কি বলিতে পারি নরর্তমে ভনে বন্দোন সাএ হরি ॥ 

১০৮ জরম্বতীবন্ন। 

্ব্যাসদেব মুনি 
পু'থিসংখ্যা ১২২৫ + পত্র ১; অথণ্ডিত % আকার ১৪১৫” । 

শ্রীঞহরি ॥ শ্রীরাম: ৷ শ্রীশ্রীরাধাকষ্ণ শ্রীচরন ভরস। | 
সরেত্বতির বন্দেনা লিক্ষ্যতেঃ। 

বন্দে দেবি স্বরেসতি কুখিলবাহনে স্থিতি মুবারিবল্পবি নাঁরায়নি 
প্রনাম তোমার পায় অক্মনে নাহি ভায় কৃপা কর বিষ্ণের ঘরনি। 
বসিষ্ট বালিমিক মুনি তারে কূপ কৈলে তোমি তব পদে পায় জ্ঞানজোগ-.. 
দেবতা অস্থর লরে  গন্ধব্য বিল্নরে সকলেতে তব পুজা! করে 

ম1হওবাদিনি সেতপন্ঠা সোনাতনি বেদাগমে সিম! দিতে নাঁবে । 
ম। জেই তোমারণুজো করে ক্কপা তোমি কর তারে সেই বৈমে পণ্তভী্সমাঝে 



পুঁথি-পরিচয় ৩০৭ 

স্থকদেব নারদমুনি আর জত খসি মুনি তোমার পুজ। করে সররাজে। 
ব্যাষ আদি জত মুনি তোমার চরন সেবি বাখানিল ভারথ পুরান 

জাহাঁর মজিল চিত হয় ত পরম হিত অস্তকালে মক্তীপদ পায়। 
মুক্ষ্য ছিল কালিদাঁষধ তারে দিল বোনবাঁষ বলিয়া রহিল বোনমাঝে 

স্থনিয়া তোমার নাম পুজ। কৈল অন্থপাম অরে বসিয়া রহিল নিজ কাজে। 
দেবখিয়। ভকতজনে কপ! কৌলে নিজগুনে বর দিলা কাঁননভিতরে 
ভক্ত্য অন্থগত হঞা| কাঁননেতে বর দিলা আইল সে পণ্ভীতসমাঝে। 
তাহাঁর বানি উচ্চ্যারনে নৃপতি বিসয় মানে পণ্তীত সকলে ভাবে মনে মনে 

সভে বলে ধন্য ধন্য স্থুনিলে বাঁড়এ পুন জার কীর্তা রহিল ভূবনে। 
জতেক পণ্ডীতগন তোমা পুজে অনেক্ষন নান। সাগ্থ করে বিচাঁরনে 
পুজিয়৷ তোমার পদ তাঁব। পাইল পরিছেদ মহাঁজ্ঞান দেয় জার মনে । 
মা কালির অক্ষ্যরে স্থিতি তুমি দেবি সরেশ্বতি নান সীস্্র করহ রচন 
তোমার পদে ভক্তী জার সেইপায় নিস্তার সেই পায় প্রভু জনার্দন। 

জতেক কিন্নর নর পাঁন তোম। নিবাঁস্তর তব পদ করি আরাধন 

আ'সবেতে বাকমাঁতা৷ দুর কর খলকথ। তব পদে এই নিবেদন। 
জতেক দ্বেবতাভাগে তোমার বন্দনা আগে তুমি দেবি সংসারের সার 
তোম! না৷ পুজিয়৷ নরে অন্নদেব পুজা করে কোন কাধ্য সির্ধ হয় তাঁর। 

জতেক পিথিবির নর নাহি করে পুজা মন বেখ! সেই ধরে হেন প্রান 
রাঁজদরবাঁরে বৈসে বুবাঁইতে নাঁহি নাহি পাঁরে সভামর্ে পায় অপমান । 
কহেন ব্যাঁষদেব মুনি" মনে করি অভিলাষ মোরে কৃপ। কর নাঁরায়নি 

তোমার পাদপদ্য সেবি এই বর আমি মাঁগা বংসে বংসে পাই জেন তোমার শ্রীচরন ॥ 
ইতি সরেম্থতির বন্দন। সমাপ্ত সন ১২৩৬ সাল তারিখ-_২ অগ্রহায়ন-_ 

১০৯ সারদাবন্দনা 

শ্রীরঘুনন্দন 

পু'খিমংখ্যা ১১৮*। পত্র ১: অথগ্ডিত। অনমাপ্ত। আকার ১২৭৯৮৪। 

/ীপ্রীহর্গা-_ | 
অবনি লুটায়ে কাই পৃনাঁম লীরুদা পাই বন্দিলেম সাঁরোদ। নারায়নি 
উন্দ যুন্দ তৃমাহাঁর বরন ধঝূল]কার সেতপত্রসনে ঠাকুরানি। 



৩৮ পুথি-পরিচয় 

পরিধান ভুকুল গতি নুসি পত্র পুরি পুতি সঙ্গেতে আছচুয়ে অভিরত 
তুমি কিপা করো জারে সস্ভায়ে বঙ্গিতে পারে সেই জোন পরম পণ্ডিত । 
হ্কসিন্থু বাম করে লচিকলা লোভে দিরে ত্রভঙ্গ মালতি পন্রাকেমা 

নানা য়লঙ্কার সাঙ্জে চরনে নপুর বাজে নাট্য গিত সমদয় ভাস 

সতসর! বিনে বেনি মিদঙ্গ মন্দিরে ধনি মিসাই জাঙ্ব ভাল মান | 
ছয় রাগ সিবির সগে ছতিন রাগিনি সগপে দিবা নিসি রাগের পৃধান । 
চতুরুস বাগগ মতে সঙ্গিতি সাঁগোর পতে পার কর হৈয়ে কাগ্ডার 
ভকত সর্বন করে পদ্ছায়। দাহ মরে নায়েকে কর পরিতোস 

জনক জঙ্গনি জানো বালকের কদাচন নাঁই লবে র়পগনে দোস। 
য়ামি গানহিন সিস্থু জানে কালে। পস্থ তুমি মর মন্তর দিলে কাঁনে 

সেই মন্তর মহাবলে পুৰ্ব আরাধোন ফৈলে শ্রীরঘুনন্দান] রস ভনে ॥ 

বন্ধ মা জাঙনি তুমি য়গ্যান বাঁলক আমি স্থবচন দেহো ক উরি 
ঘটে উরে করে ভ্রর গলে দই ম৷ মধুসর গায়েইনে ভাঁকয়েই উছবাক়্।*. 

১১০ সূচক €(শোচক ) 

বিশ্বস্তরদাস 

পুঁধিসংখ্য। ১৪৯২; পত্র ১; খণ্ডিত; আকার ১১৯৮ ৮ ৫২ই%। 

[১ক প্রীশ্রীকূফচৈতন্যঃ ॥ শ্রী্রীনরহরি রঘুনন্দন জয় ॥০॥ . প্রেমোদ্দামমদপ্রভং চ 

করূনআ। জীবান সেলানপি প্রেমাত্র্ন সততং করোতি পরমানন্দেন যঃ সংগ্লুতঃ | 
লিলালাস্তবিমোহিতাখিলজগত স্থন্দীপ্ত ভাবাষ্টকঃ সোহয়ং শ্ত্রীরঘুনন্দনে। বিজ্রয়তাং 

শ্রীথগুডৃখগ্ডকে 1১॥ 

নীত্বা! যং পুরূসোর্তমং পরমুদ। দৃপ্। চ নৃত্যৎ্সবং মানোতা্্য নিজাঁসতঃ স্বয়মহো 

সংস্থাপ্য জানোপরি। দত্বা স্বাঙ্গ বিলেপনেন প্রভৃনা৷ ভালেহর্ধচন্দ্রাকৃতিঃ সোঁইয়- 

মিত্যাদি ॥২। 

সৌনারধ্যাম্ৃতবারিধিব সিকতো নিসক্তাত্তরঃ প্রত্যহ লাবন্যাধ্তি বিগ্রহশ্চতুরতা 
মাধুর্য সোভান্বিতঃ। ষঃ সর্বেম্বপি বৈষবেন বিধিবন্লিত্যং সপ্রেমতাক সোঁহক্- 
মিত্যাদি ॥৩1 

কস্তা। বেদবদাক্ছমোঁদ মধুর! যঃ পঞ্চ সম্বৎসরাৎ কৃত, ভত্ত স্কুবিগ্রহং পরিচরেত 



শ্রগোঁপিনাথাভিধং । হদ্দত্তং সিস্থছলীলআ স্মধুরং ক্ষীরং সআসীন্ুা সোহয়- 
মিত্যাদদি ॥৪1 0 

 শ্রত্বা ঘদগুনকীর্তনং প্রতুমুখাঁদাঁপত্য খণ্ডং বূষ। ত্রিঃ কৃত্বা২থ নতিঃ কৃতাতি সহস। 
শ্রীলাভিরামেণ স।। জ্রভঙ্গেন ন বীক্ষিত। হি গুরূং তাঁং য়েনাভি ভাঁজ। গুরোঁঃ 

সোহয়মিত্যাদি ॥৫॥ 
ঘশ্মিন প্রীতিমনারতং বিদধতুঃ সর্ববে মহাস্তঃ সমং ন্মেহং যঃ সদয়ং সদ! বিভঙ্ন 

তে সর্বেষু জীবেম্বপি। লীলানামগুনান্বধৌ নিরবধির্মগ্নো৷ প্রজাধিষ্টয়োঃ সোহইয়- 
মিত্যাদি ॥৬॥ | 

বৈদগ্ধ্যাতিসয়ং স্বয়ং ঘনরূচিঃ কন্দর্প কোটিস্বরঃ সাস্তিং সংগমিতাং স্বজ্ঘ সোয়ম হি 
১ক] [১খ শ্রীজীবশ্ত সংবীক্ষআ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভোঃ খলু মহান যোপ্য দ্বিতিয়ঃ 
পরঃ সোহয়মিত্যাদি ॥৭॥ 

ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে প্রভূবরে! গৌবাঙ্গদেব স্বপ্সং নিত্যং ধাম বিনি্ধধ।বিতি গতে 
আোত্রস্ত মার্গঘ সন্থচঃ। হা চৈতগ্যচ দআনিধে কম্ছগতঃ স্থত্ব মুছঃ স্বংগতঃ 

সোহয়মিত্যাি 1৮1 
গুনচরিতমহিয়াঁং স্ুচকং লেলমাত্রং সততমিহ পটেচ্চেত শ্রীমুকুন্দাত্মজশ্য । মধুর 

মধুবমুচ্চৈঃ প্রেমপাত্রং সমস্তাঘ্ব'জ নবযুবরাঁজ ছন্দয়োস্তজ্জনঃ স্তাঁৎ ॥৯॥ 
ইতি শ্রীবিন্বস্তরদাষবিরিতঃ শ্রীরঘুনন্দনঠকুবস্থ গুনচবিতমহিমলেসস্থচক সম্পুন্নং ॥ 

স্বরামি সুন্দরং স্যামং জ্ঞানাঞ্জনন্বদপকং । স্তামাম্বতরসে মগ্নৎ নমামি চরনান্থুজং ॥১। 
পাঁদপন্কজং য়ে চ হৃদয় সং নিরস্তরং। কপাঙ্কুর জগছন্ধোঃ শ্রীগুরূচরনাঁয় চ ॥২॥ 
নমন্তে গুরদেবায় ত্রহ্মার্দি বন্দিতায় চ। সংসারভাবনাসায় ত্বৎ পলবায় চ ॥৩ 

স্তাঁমস্থন্দরনূপায় মন্ত্রক্পন্বরূপিনে | ধ্যানরূপন্বব্ূপায় তশ্মৈ শ্রীগুরূবে নম 188 
অহে। মুড়া নজানামি গুরূতক্তিং বিসেসতঃ। পরাঁৎপর পরং ষস্তাৎ ত্বৎপাদ- 

পস্ছজায় চ ॥৫॥ 

নমোনমোহস্ত গুরূবে কৃষ্ণভক্তিপ্রদায়িনে | ত্বৎপাঁদপক্ষজৈনিত্যৎ ভক্তিরাস্তাং 

মুহুমুছ ॥৬॥ 
কপাঁং কুরূ কূপাঁন।থ গুরঃ শ্রীশ্তামযুন্দরঃ | বৃন্দাবনরসানন্দঃ সুখাক্নব নমোস্ভতে ॥৭ 

্রজ্ধাদিবাছ্িতং ঘহ্য চরনান্ুজসৌরভং। গুরূকষ্াবভেদস্য কাঁলিন্দি কক্সিক। 
জথা ॥৮| ১৭] | 



৩১৪ | | পু'ধি-পরিচয় এ 

| ১১১ স্বক্নপবর্ণন 

কৃষ্ণদাস 

পু'খিনংখ্যা ১৪৮৫ পত্র ৪; অথণ্ডিত; আকার ১২২৯ ৪8% | 

[১খ প্রশ্রীচৈতন্তচন্দ্র 

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ জদ্নাদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ 

জয় শ্রতাঁগন ষুন হৈয়্া। এক মন গৌরচন্ত্র অবতার হৈলা এ কারন। 

প্রীঅছৈত নিত্যাঁনন্দ আব ভক্তগন সভাই আইল! জিব করিতে পাঁলন । 

কলিযুগে পাঁপলোঁক্ক হইব বিনাঁষ এই লাগী সঙ্গে সব করিলা প্রকাষ। 

আঁপনে আইল! গৌর ষুন তার কথা ফুনিতে লাগএ শুধ লিলাম্বতকথ। । 

ব্রজেন্দ্রনন্দন ব্রজে হৈল। অবতার পরম যুন্দরি বাঁধে কি বলিব আবু। 

তা সভ। লইয়। কৈলা। বহুম্থখল্প্শঘ অবধেস কীছু আছে করিব প্রকাষ। 

তিন বস্ত অভিলাষ নহিল পুরন জেই হেতু অবতীর ব্রজেন্দ্রনন্দন । 

গৌর সঙ্গে রূপ অঙ্গে করি আ্বাদন স তিন বস্ত গৌরচন্ত্র করিলা৷ আস্বাদন । 

জে কালে সেই ভাব পড়ি জায় মনে আশ্বাদয় রামানন্দ সবধূপের সনে । 

জার জেই পুর্ববকথ। ফুন মন দিয়া অষ্ট যুথেন্বরি অঙ্গে জদ্দিলা আসিয়! | 

ললিতাঁর সথি রতনরেখা তাঁর নাম শ্রীআচার্ধ্য রতন তার নিম্তিল। আক্ষান। 

বঁতিকল৷ নাম হয় আর এক সখি বত্বগর্ত ঠাকুর বলি তার নাম লিখি। 

ক্রিতিয়ে যুভদ্র। বলি সঙ্গনখি শ্রীচন্দ্র আচাধ্য বলি তাঁর নাম লিখি। 

ধনিষ্টাকী নাম ক্ষাতি জাহার আক্ষান দাঁমুদর পণ্ডীত বলি জানিবে নিদান। 

অপুর্ব কহিয়ে জার নাম কলহংসি কৃষ্ণদাঁষ নাঁম ক্ষাতি লিখিএ প্রসংসি ৷ 

কলাঁতে কলিতরূপ নাম কলাপিনি কুষ্ণানন্দ ঠাকুর নাম তাহাকে বাখাঁনি। 

বিসাখার জত সথি কহি তার নাম মাধবী মাধব আঁচাধ্য তাহার আক্ষান। 

তাহার সঙ্গে লিল। নাম সখি মালতি নিলাছ্র চক্রবন্তি তাহার খেয়াঁতি। 

চন্দ্ররেখ। নাঁম সখি লিখিএ বিস্তারে বাঁমচন্দ্রদত্ত দত্তক্ষাতি জানিবে নির্ধারে । 

যুনহ আক্ষাঁন এক নাম সে কুঞ্জরি বাযুদেবদত সেই জানিবে বিচাবী । 

হরির খিবস্থল লিখি নাম আর নন্দন আচার্য বলি স্বরূপ তাহার । 

চপল! বলিয়া স্তর পুর্ব্ব এক সখি ১খ] [২ক সঙ্কর ঠাকুর বলি তাঁর নাম লিখি । 

তাহার যুখের নাম সখি ঘে যুবলি ুদর্ধণ ঠাকুর নাম বিবরিয়া! বলি। 

ডিকংন যুবলদেহ নাঁম যুবলিতা তাহার স্বরূপ যুবুদ্ধা শুন ক্ষাতা। 
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ইবে লিখি চিত্রা জতেক সখিগন পরম অদ্ভূত কথ! করহ শ্রুবন। 
অতি মুড়ি সেই হয় রশালিক! সখি শ্্রীপপ্ডিত বোলি তার নাঁম লিখি। 

পরায়ে তিলক সেই নাম তিলকেলি জগন্রথ দাঁস তিহো। ষুন কুতুহলি। 
গৌরস্থে নাম তার সংসখি লিখি সদাঁপিব ঠাকুর বোঁলি তার নাম লিখি। 
পরায় যুস্থ অঙ্গে যুগদ্ধিক! সখি সদাঁসিব কবিরাঁজ তাহার নাম লিখি। 
কামিনা বোলি সখি আর য়েক তার রায় মুকুন্দ শেই লিখিল বিস্তার । 

কামনাগবি সথি কহি তাঁর নাম কুমুদানন্; সেই সক্তী কহিল নিদান। 
নাগরি বলিয়া সখি অপুর্ব কথন পুরন্দর আচার্য্য তিহো। করিল বন্দন। 
নাগরি নাগর এক বুদ্ধিক সধি নাবায়ন বাচষ্পতি তার নাম লিখি । 
চম্পকলত।র যুখ জত সখিগন তঁ। সভার নাঁম কিছু করিব বন্নন। 
ধুরঙ্গি ধিক।র করে যুরঙ্গাক্ষি মকর্ধজ তাহার স্বরূপ করি লিখি। 

অপূর্ব বিচিত্র নাম হয় যুচরিতা তাহার স্বরূপ নাম রঘুনাথ ক্ষাত।। 
শ্রীবাষমগ্ুলি সেবে নাম ষে সতুলি শ্রীমধু পণ্ডিত সেই মহাঁবলি। 
মনির কুগ্ডল কল্পে নাম ষে কুগুলি ইবে তিহো৷ বিষুদাষ লিখি কুতুহলি। 
চন্দ্রে সখির নাম কহি যুন আর পুরন্দর পণ্ডিত তিহে জানিবে নির্ধার। 
চন্দ্রতিলক সখি তার নাম গোঁবিন্দ আচাব্য তিহে। করিল বিধান । 
কুন্দকাক্ষি নাম সখি পরম মোহন পরমানন্দ গুঞ্ধ করি করিব বন্নন। 

মন্দীর সেবন করে যুন মন্দীর। সখি বলরাম দাঁষ ক্ষাঁতি তাঁর নাম লিখি। 
রঙ্গস্থানে রঙ্গদেবি তাহার জত সখি ত। সভার নাম জত বিস্তারিঞএ। লিখি। 

কলেকগ্ী সখি এক যুন তার কথ! কাসি মিশ্রী সেই বস্ত জানিহ সর্ব] | 

সত্যকে নিন্দিয়ে জার শোলকল! নাম সিথি মাইতি বলি তাহার আক্ষান। 
কমরিক। সখি আর এক সখি তার নাঁম শ্রীমান পণ্ডিত সেই জানিহ নিদান। 

ইন্দির৷ বলি সখি কহি তার নাম কবিচন্দ্র ঠাকুর শেই হয়ে বিদ্যমান । 
কন্দপ্পের প্রায় শোভা কন্দগ“যুন্দরি হিরন্যগর্ত ঠাকুর তি! কহিল বিচারী । 

যুন আর এক নথি কামধন। নাম সেই জগন্নশথ সেই লিখিল আক্ষান। 

প্রেম ২ক] [২খ মঞ্জবি সথির পুর্ব কথন দ্বিজ পিতান্বর মেই করিল বন্দন। 
যুদেবির মধ্যে আছে জত সখি বিবরিয়। তা সভার নাঁম কিছু লিখি। 

কাঁবেরিয়া সখি কহি তাঁর নাম রাঘব পণ্ডিত নাম তাহার আক্ষান। 
সদ্াকবরা নাম সআর এক সখি বিববিয্। সভাকার নাম কীছু লিখি । 

কেসসঙক্কার কার করে নাম সে যুকেদি মকর স্বক্ধপ প্রকাঁসি। 
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মঞ্জরিকলিকা যুন তাঁর নাষ কংসাকি সেন তিহো' কহিল বিধান । . 
হারহির। নাম সখি পরম চতুর ইবে সেই নাম জিব পণ্ডিত ঠাকুর । 
মহাহির! সখি মহাঁলিল। হয় মুকুন্দ কবিরাজ জানিহ নিশ্চয় । 
পরায়ে কঠাএ হার কষ্ঠি তাঁর নাম ছোট হরিদাষ সেই করিল বিধান। 

হারি মনোহর মনোহর সখি কবিচন্দ্র বলি তীর ক্ষ্যাতি লিখি । 

তুঙ্গবিষ্তার জত সখি কহি তার নাম বিগ্ভাবাচঞ্পতি নাম কহিল বিধান । 

শুমধ্যা বলিয়। নাম যুন তার সখি গোবিন্দ ঠাকুর বলি তার নাম লিখি । 
মধুরাক্ষঃ নাম সখি কুন তার কথা কৰি করপুর সেই জানিহ সর্ধবখা । 
তন্গ খিন তন মধ্য।'আর এক জন শ্রীমস্ত ঠাকুর তিহো৷ কহিল বচন: । 
মধুষশুঙ্গ৷ বলি এক সখি তার নাম শ্রীমাঁধব পণ্ডিত ৰলি কহিল ৰিধান। 
গুনে অতি পণ্ডিত এক গুনচুড়ামনি প্রবোধানন্দন ক্ষ্যাঁতি সেই প্রমনি। 
বরঙ্দা এক লখি কহি তাঁর নাম পরমানন্দ গুপ্ত সেই জানিহ প্রমান । 

রসে তুঙ্গ এক সখি মনোহরা নাম শ্রীবলভত্র ক্ষাঁতি লিখিল বিধান । 

রঙ্গবাটী এক সখি অপুর্বব কথন জগদিষ পণ্ডিত তিহো করিল বন্নন। 
যুমঙ্গল। নামে সখি কহি ভার কথা! বনমালিদাষ দাষ তিহে! জানিহ সর্ব্বথ| | 

মনোহর শোভ। বিচিত্রার্গি সথি শ্রীনাথ মিশ্র বলি তার নাম লিখি। 
মদনি বলি এক সখি তার নাম আচার্য লক্ষন বলি তাহার আক্ষান। 

মদনলাঁলস। এক সখি তার নাঁষ পুরূসোত্বম পণ্তিত বলি তাহার আক্ষান। 

জেই ত কুসল' সঙ্কলি নিরপন শেষে যুথেন্বরির কীছু করিএ বন্নন। 
্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ* আর ভক্তগন পশ্চাতে করিব সভার বন্নন। 
যুন ভক্তগন মনে না করিহ রোঁষ স্বরুপ লিখিয়ে কিছু নাহি মোর দোষ । 
গৌরাঁজের সঙ্গে সভে হৈল। অবতার তী। সভার স্বরূপ কিছু করিব বিশ্তার। 

সে সকল কথ! হয় পরম গভির ইহাতে বিক্বাষ জার সেই ভক্ত ধির। 

ইথে অবিশ্বাষ জাঁর সেই মুখণরাজ আপনার মুণ্ডে ষে আপুনি পাড়ে বাজ। 

শ্রীরঘুনাথপদে জার আয স্বদ্ধপবন্নন! কহে রুষ্দাষ 1১॥ ২খ] 

[ ৩ক জয় জয় প্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন জয়াৈতচন্দ্র জয় গৌরতক্তবুন্দ । 
জয় শ্োতাগন যুন হৈয়া যুখল্লাষ: পূর্বভক্তগন সঙ্গে হইলা প্রকাষ। 
ত সভার রূপ কহি যুন' সাবধানে সাখ! সথি মাত! পিতা আর. ভক্তগলে । 

প্রীকুচৈতগ্ত বলরাম নিভ্যানন্দ শ্রীঅসৈত সঙ্ধাসিৰ আর: জত ভ্তবুন্দন । 
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অপ মি লট ঠাকুরানি আপনে শ্রীনন্দ ঘোষ জাগার গেহিনি। 
পদ্মাবতি ঠাকুবানি হ।ড়াই পশ্তিত বাষুদেব দৈবকী ছুহে জাঁনিহ.নিশ্টীত। 

রেবতি বারনি বলি পুর্ব অবতারে বধুধা জাহ্ুবি বলি জানি তাহাবে । 
কৈলাষপিখরে বাশ জেই আত্াঁসক্তি সিতা ঠাঁকুরানি তিহো! হয় জেই মৃত্বী। 
বিষুপ্রিয়ারূপে বৃন্দাবনে জার বাঁষ গোৌরাক্ষের সঙ্গে তিহে! গদাধবদাঁষ। 
ললিত বলিয়। কপ রাধিকার সখি ম্বরূপ শ্রীদামুদর তার নাম লিখি। 
বিসাখ। সথি কৃঞ্চলিলার শ্বহায় সেই বন্ত অবতির্ন রামানন্দ রায়। 
যুচিত্রা বলিয়৷ পুর্ধব অবতারের সখি সেন সিবানন্দ বলি তার ক্ষাতি লিখি। 
যুদেবিক1 নাম সখি পরম সন্তোষ সেই মুত্তি ইবে কহি বাষুদেব ঘোঁষ। 

তুঙ্গবিষ্ঠ। অঙ্গসৌভ| পরম মোহন শ্রীরাম ঘোষ বলি করিব বন্নন। 
ইন্দুরেখ। নাম সখি পরম আনন্দ তাহার স্বরূপ কহি গোবিন্দানন্দ। 
চম্পকলতিক। বলি পুর্ব অবতারে বধু রামানন্দ বলি জানিহ তাহাবে। 
রজ্স্থানে রঙ্গদেবি বলি এক সখি শ্রীগোবিন্দ ঘোষ ক্ষাঁতি তার নাম লিখি । 

শ্বীরপমঞ্জরি বলি শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরূপগোস্বাঁমি বলি জানিহ জতনে। 
লবঙ্গমগ্ডবি বলি ক্ষাতি জার নাম শ্রীসনাতনগোস্বামি বলি জানিবে নিষ্বান। 

শ্রীরতিমঞ্জরি বলি পুর্ব অবতাঁরে শ্রীরঘুনাঁথ দাঁষ বলি জানিহ তাহারে। 
প্রীরযমঞ্জরি বলি রশের মঞ্জরি শ্রীরঘুনাথ ভট্ট তিহো! জানিবে নির্ধারি | 
শ্রীগুনমঞ্জরি বলি পুর্ব্ব অবতারে শ্্রীগোপাল ভট্ট গোম্মামি জানিবে তাহারে । 
সঞ্লমঞ্জুল৷ বলি এক নাম লোকনাথ গোসম্মামি বলি তাহার আঁক্ষ।ন। 

পুর্ব রসে নাম এক বিলাষমঞ্জরি শ্রীজিবগোম্মীমি তিহো৷ পরম মাঁধুরি | 
তা সভার সঙ্গে আর এক সথি তাঁহার কহিব নাম পশ্চাতে প্রকাশী। 
পুর্ব অবতারে জত জত সখাগন তত] সভার নাম কীছু করিব বশ্নন | ৩ক] 

[৩ধ পৃয়সখ। শ্রীদাম আছিল পুর্ব্ব রঙ্গে ঠাঁকুর অভিবাম গৌরাঙের সঙ্গে । 
যুদাঁষ বলিয়া পুর্বে নাম আছে জার ঠাকুর যুন্দরানন্দ জানিবে নির্ধার। 

যুদাম বলিয়। জারে পুর্ব সাস্ত্রে কয় ধনগ্য় পণ্ডিত তিহে। জানিহ নিশ্চয় । 

আর পদ রূপ এক নাম মহাবল কমলকর পিপিলাই জানিহ নিক্ষল। 

যুবাহু উর্ধব দত্ত মহাঁসয় স্তোকরুষণ পুরূশৌত্তম দাঁষ ধান]ঞয়। 
পরাএ কীক্ষিনি কষে নাম ষে কিন্কীনি কাসিশ্বর বলি নাম তাহারে বাখানি। 

ধুবল বলিয়া অঙ্গে গৌবাজ প্রচুর ইবে নাম গৌরিদাষ পণ্ডিত ঠাকুর । 
মহাঁবল বলি নাম মহাঁধলবান মহেষ পণ্ডিত ইবে হইল। আক্ষান। 

৪৩ 
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অজ বলিয়া জারে পূর্ব লাস্ত্রে কপ ঘ্সঘ! বনমাঁলি জানিহ নিশ্চয়। 
গান্ধর্্বা গান্ধণ্বিক। নাম জাহাঁর মুকুন্দ ঠাকুর নাম হইল তাহার। 
শ্রীমধুমঙ্জল নাম পূর্ববলিলারঙ্গে নরহরি নাম হইল গৌবাজের সঙ্গে । 
কোঁকীল বলিয়া নাঁম পুর্ব্বে ছিল জার বক্রেন্বর ক্ষাঁতি হইল তাঁহার । 

শ্রীরঘুনন্দন নাম গৌরাঙ্গ দিলা জারে কন্দপ্কৃষ্কের পুর হৈল। অবতারে। 
পণ্ডিত গদাধর পরম বিদ্ান লক্ষি ঠাকুরাঁনি নাম হৈল। আক্ষান। 
ঠাকুর প্রসাদ বলি নাম ছিল জার গৌরাঙ্গ রাঁখিল। নাম সারেঙ্গ তাহার । 
হুকদেব গোপাঁঞী বলি পুর্ব্ব সাস্বে জানে বিদ্যানিধি নাঁম তাহার গৌরাজের সনে । 
নাবাঁয়নি নাম শুত বৃন্দাবন দাষ পুর্ব সান্ত্রে কল নাম তিহো। বেদবষ। 

শ্রীবাষ ঠাকুর বলি ক্ষাতি নাম জার নারদ ঠাকুর নাম জানিহ তাঁহার । 
সাস্ত্যুক্তে কহে ব্রহ্ষখ এক মহাঁশয় হরিদাঁষ ঠাকুর তিহে। জানিহ নিশ্চয় । 
তাহাতে অপুর্বব নাম বৃহস্পতি সার্বভোঁম ভট্রাঁচার্ধ্য নাম হৈল ক্ষাতি। 
নাম শ্রীগ্রতাপরুদ্র ইন্দ্র সমান ইন্দ্রাদয় অধিকার তাহার প্রমান । 

পুর্ব্বে গর্গমুনি বলি জাঁর নাঁম ক্ষাতি ইবে সেই বস্ত হইলা কেষব ভারখি। 
পুন বালী বলি জারে পুর্ব সাস্ত্রে কয় ৩এখ] [৪ক সেই ইন্বরপুরি জাঁনিহ নিশ্চয় । 
জগমাঝে নাম জগদানন্দ পণ্ডিত স্বরস্বতি বলি নাঁম জার প্রতিষ্টীত। 
যুন শ্োতাগন মনে না করিহ রোষ স্বরূপ লিখিতে কিছু নাঁঞী মোর দোষ। 

কপার সমুদ্র গৌর হৈল! অবতার অধ্ৈত শ্রীনিত্যানন্দ জত ভক্ত আর। 
বাঁধাকষ্ণপ্রেমলিলা গৌবাঙ্গবিলাৰ আপুনি কবিল ভক্তী রুপ প্রকাঁষ। 
তবে সনাতন কৈল ভক্তী সঞ্চারন শক্তী দিয়া সঙ্গে লৈল৷ আর ভক্তগন। 
রঘুনাথ ভট্ট আর রঘুনাথ দা লোকনাথ গোপাল ভট্ট সঙ্গের বিলাষ। 
সভাই করিল! রাঁধাকুগুতিবে বাস বাধারুষ্ণ নিত্যলিল৷ করিল। প্রকাষ। 

গুপ্ততির্থ বৃন্দাবন কৈল প্রকটন বৈরাগ্যের চেষ্টা করিল ঘটন। 

পতিত অধম আমি আমি সারেরে মস্তকে চরন কহিলা আমারে । 
অবিলম্বে বৃন্দাবন কপ করন তোরে এই ত ভরোদা হইল আমার উর্তর। 

শ্রীরঘুনাথ ভট্ট পতিতপাঁবন ভরোস। হইল চিত্তে লইনু স্বরন। 
চরনমাধুরি আমি কীছু না জানিল তথাপি আমারে অতি যুভরুপ। কৈল। 

আমার প্রভূ গৌরাঙ্গ যুন্দর এখন ভরোস। মনে বাঁড়িল বিস্তর । 
তার গুনে লিখি তাঁর লিলাগুনে কি লিখিয়ে ভাল মন্দ না জানি সন্ধানে। 
প্রীগৌরলিলাহম্বত করিল বিস্তার লিল! এমন ন৷ জানিয়ে সার লার। 
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তথাপি লালস। বাড়ে অনক্ষন তবে বাঁধাকষ্চলিলা করিয়ে লিখন । 

এক দ্দিন লৈয়! কৈল ছয় মহাসয় বলহ গৌবিন্দলিলাম্ৃত রসালয়। 
এমন দয়াল নাঞী দেখি ত্রিভুবনে বাঁধারুষ্চলিল। জানি তাহার স্বরনে। 
অবসেষে জেই পদ করিল। গ্রহনে প্রতুর নিসেধ হৈল না কৈল বন্ননে। 
আমার য়ভাগযকথ। ষুন সর্ধজনে প্রানত্যাগ নাহি হয় করি তে কারনে । 
সভে মেলি এক দিন কহিএ নিজ্জনে গৌরলিল। অপ্রকট ষুনিলাম কানে । 
শ্রীগোপাল ভট্ট আচার্য শ্রীনিবাষ তার স্থানে রহ সদ বুন্দাবন দাষ।৪ক] 
[৪খ শ্রীলোকনাথ গোসাএীর সিম্ত কহি তাঁর নাঁম শ্রীঠাকুর নরোত্বম অতি অন্থপাম। 
আচন্বিতে আইল! সভে গ্রহ অপ্রকটে কোথাকারে গেল। সভে ন। পাই দেখিতে । 

তথাপিহ প্রান মোর স্বরিরে ৰহিল সে সব বিশেষ লিল। বন্নন করিল । 

এক দ্বিন বসি তিন জন আজ্ঞ! হইল ব্বর্ূপের ষুনহ বচন । 

মোর দ্বিতিঅ পুত্রের নাম শ্রীজিবগোসাঞী গ্রহস্তের অধিকার দেহ তাহারে আনাঁঞী । 
শ্রীজিব আনাইয়া গ্রন্থে অধিকাঁর দিল শ্রীগোবিন্দ গোপিনাখ তারে কপ কৈল!। 

অনেক সন্তর্পে গ্রস্ত টৈল। মহাষুর নিত্যলিলা স্থাপনে জাতে ব্রজরসপুর। 
শ্রীরূপ শ্রীব্রজলিল। করিল। বিস্তার পরকীয়। মত তাঁহ। করিল। প্রচার । 

পুর্বে শেই মত তেই গ্রস্তে করিলা নিজ গ্রস্তে পরকীয়া তাহা আঁচরিল।। 
ইবে ষুখ না জায় কথন লৈজায় প্রানমাত্র করিতে ধারন । 

এক দিন নিবেদন করিল তাহারে শ্রীরূপের কপ। হল তোমার উপবে। 

তিনের কৃপায় হৈল কিছু গ্রস্থসাঁর গৌরদেষ লৈয় তিহো৷ করিল। বিশ্রাম । 
তিহো। কৃপা কৈল গ্রন্থ এই তিন জনে নমস্করি গৌরদেষ করিলা গমনে। 

শ্রীকূপের আজ্ঞা তাহে রাঁধাকষ্চলিলা শ্তখে গৌড়বাঁসি লোক আঁচবিলা। 
শ্রীপরঘুনাথপদ্ জার আঁষ ম্বরূপবন্ন নলিল। কহে কৃষ্ণদাঁষ ॥ 

ইতি ॥ শ্বরপবন গ্রন্থ সমাপ্তং ॥ সকাব্দা+১৬৮৭ তারিখ_-২৯ ফাগুন সোমবার সন ১১৭২ সাল-- 

মোকাম পরগনে ভুরসিউ মোজে সিংহটা-_ 
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| ১১২ জ্পরণনঙজল (ভাষা), মনঃশিক্ষ1( ভার।) .. 

ছরিরামদাস 
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[১ক জয় মেরে প্রাণ সনাতন রূপ 
অগতিনকে গতি দৌ ভাইয়। যোগ ক্বগকে জুপ 1১॥ 

বৃন্দাবনকে সহজ মাধুরী প্রেমসধীকে কুপ 

ভর্কতি ভাগবতকথা। আচরণ কুসল চতুর চমুপ ॥২| 

করণাসিন্ধু নাথনবন্ধু ভকতসভাকে ভ্প 

ভুবন চতুর্দশ বিদিত বিমল ঘশ রশনা। কোঁণ সতুপ ॥৩। 

জিনিকে চরণকঙলরজছাঁয়। মেটত কলির বিধুপ 

ব্যাস উপানক সদ উপাশে শ্রীরাধাচরণ অনুপ ॥৪॥ 

সামতোড়ী রাগেণ ॥ 

নিরবধি নয়নসলিল ভবসাঁদে পততি রুপা শ। পরিচলতি চ পাদ ॥১। 

মাধব গুরুতর মনপিজ বাঁধা হরি হরি কথমপি জীবতি বাঁধ! ॥&| 

নিবসসি চেতসি কথমিব বাং শিব শিব শময়সি তদপি ন কামং ॥২ 

গজপতিরুদ্্র নৃপতিমধিগীতং সুখয়তু রামানন্দ স্থুগীতং ॥৩। 

যুন বুন এ হরি কর-অবধান তুআ! বিহ্থ তুবন করতবি তুপান। 

প্রথম পচিস আঠাইস গেল সেহ স্থভ বদন হেম হরি লেল। 

ছঠন' আঠার তন্থ বিন জারি চিতি সত বেস য়বসর মারি। 

স্মোরহ মাধব সে। দিল নেহা! দিংহ গও জব মিলক গেহ। 

ভনহু বিগ্াপতি সথনহ মুরারি মেলি পগ্ডিতগন দেহ ত বিচাবি ॥১॥ ১ক] 

[১খ প্রত্রীগুরূচরণারবিন্দেত্যো। নমঃ শ্ীকৃষ্ণচৈতন্যচন্জ্ায় নমঃ ॥ শ্রীরাধাকষ্কাভ্যাং 

নমঃ॥ গনৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়েযু সজনে ভূষুরগণে স্বমন্তে শ্রীনাক্সি ব্রজনবযুবদ্বন্দশরণে। 

সদা দত্ভং হিত্বা কুক্ধ বতিমপুর্ববামতিতরাম ষে স্থাস্ত্রীর্তশটুভিরভিঘাঁচে ধৃত 

পদং ॥১॥ 

নিবেদন শুন মন ভাই 
দেখিয়। সংসাঁরভয় হইল বড় বিন্ময় ইছাতে তোমার দয়। চাই। 



পুধিপরিচয় ৬৯৭, 
গুরদেবে বৃ্দীবনে আর ভ্রজবাসিজনে কষ্ণপাদাশ্রিত বিপ্রগণে 

ইষ্টমন্ত্রে হত্ষিনামে কর রতি অন্থপামে বাঁধাক্কফউপানকঙনে । 
পদ্যুগে ধরে! তোর না ঠেলিবে মোর বোল আঁবস্কি করিবে অবধান 
এ সবে পিরিতি হইলে ব্রজজন সঙ্গ মেলে কহে ইহ! আঁগম পুরাণ । 

ছাড় তুমি দস্তমতি করহ অপুর্ব্ষ। রতি পুর্ন কর এই মোর আঁস 
শোঁকভয়যুক্ত বাক্যে করে নিবেদন দীনহীন হবিরাঁমদান 1১।ধ॥ 

ন ধশ্মং না ধর্মৎ স্বতিগণ নিরক্তং কিল কুদ্ধ ব্রজে বাধারঞ্চ প্রচুর পবিচর্্যামি 

ইতন্গঃ। সচীন্থনং ননীম্বরপতি স্ৃতত্বে, গুরূুবরং মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে ম্মর পরম যন্ং 

নন্গু মনঃ ॥ 

শুন মন আর নিবেদন স্তিশাস্ত্রে যত লেখে ধর্ম বা অধর্ম | 

এই ছুই কদাচিৎ ন! করিবে তুমি যে সব করিবে তাহা নিবেদিব আমি। 
রাধাকফ্ণপদাম্জ প্রচুর সেবন বৃন্দাবনে বিস্তারি করহ অন্থক্ষন | 
পতিতপাবন প্রভূ শচীর নন্দন শ্রী সেই নন্দনন্দন বুলি করহ ম্মরণ। 

রাঁধাকষ্তপ্রিক়ববর্গ মধ্যে শ্রেষ্ঠতম শ্রীগুরদেব নিত্য করহ স্মরণ 1২॥ 
যদীচ্ছেঘ্ব। বাঁসং ব্রঙ্জভুবি সরাগং প্রতি জনুর্য, বহন্দং তচ্চেৎ পরিচরিতুমাবাঁদভিলসে । 

স্বরূপং শ্রীরূপং সগণমিহ তশ্তাগ্রজমপিম্ফুটং প্রোক্না নিত) স্মরনম তন। ত্বং শৃণু মনঃ ॥৩| 

শুন মন মোর এক বানি 

জন্মে জন্মে করিবে বাস যর্দি আছে তোমার আস সানুরাগে বুন্দাবনভূমি। 

যি রাধারুঞ্চ সে ১খ][২ক ব| নিকটে বহিয়া পাব| আছে এই দৃঢ় অভিলাঁস 
শুন মোর নিবেদনে এই সবের চরণে কর তুমি গুগাঢ় বিশ্বাস । 
শ্রীদামোদর স্বরূপ আর শ্রীযুৃত রপ আর তার প্রিয় যত গণ 

রূপের অগ্রজ ভাই শ্রীসনাতন গোসাঞ্চি সব ব্রজবাসীর যেহো৷ ধন। 
এই সবের পাঁদপদ্ম ভকতি স্থখের সম্ম নিরন্তর করহ ম্মরণ 

ভূমিতে মস্তক দিয়! শরদ্ধাযুক্ত হইয়া নমস্কার কর অঙ্ুক্ষণ ॥৩| 
অসঘার্ত। বেশ্ত। বিস্থজমতি সর্ববশ্বহরনী [মুক্তিকথা] ব্যাস্ত্রো। ন শৃণু কিল সর্বাত্মগি- 

লনী। অপিত্যক্ত] লক্মীপতিরতিমিতো! ব্যোমনয়নীং ব্রজে রাখাকৃষ্ণে৷ স্বরতি অনি- 
দে! ত্বং ভজ মনঃ ॥ 

অসদ্ধার্ত। বেশ্তারূপ। ছাঁড়হ যতনে হুমতি সর্ধশ্ব হরে যাহার ম্মরণে। 
মুক্তিকথ। ব্যাপ্ত্িণী ন শুনিবে কানে সর্বত্া গিলয়ে ভাই যাহার ধেয়ানে। 
নিশ্চয় ছাড়হ রতি নারায়ণপাঁয় বুন্বাবন হইতে পরব্যোম লইয়। যায়। 



৬১৮: পুথি-পরিচয় 

প্রীতি করি ভঙ্গ মন রাধারমপথে নিজ রতি চিস্তামনি দিবেণ সম্পদে ॥৪॥ 

_ অসচ্চেষ্টা কষ্টগ্রদ বিকট পাসাঁনিভিরিহ. প্রকাঁমং কামাদ্দি প্রকট পথ পাঁতি- 
ব্যতিকরৈঃ। গলে বধ্বাংন্েহমিতি বকভিহর্ত্যকগণে কুর ত্বং ফুৎকাবানবতি স- 
যথা ত্বাং মন ইতঃ। 
অসচ্েষ্ট! কষ্টপ্রদ প্রকট সে রজ্জচয় গলে বাদ্ধি হানিছে জতনে 
প্রকৃষ্ট কাঁমন। তায় কাম ক্রোধ লোৌভ মোহ মদ মাশ্চধ্য বাটপাড়গণে। 

স্ছন মন মহাশয় করহ ফুখকারচয় ঠাকুর বৈষ্কবগণ দেখি 
এই ম ২ক][২খ ত বিপূদ হইতে বাখিবেন কর্ধণাঁতে শ্রীভাগবত তাঁথে সাখি । 
সর্ববসাত্ত্রেকহে সার সাঁধুসঙ্গ করিবার ন। করিলে নাহি"খ নিস্তার 
লব মাত্র সঙ্গ করি জান জীব ভব তরি পরিনামে প্রাপ্তি প্রেমশার | 

যদি করি অন্যোপাঁয় ছুরাঁস। বাটিয়। যায় তাঁথে নহে ভবের তরণ 

এ তবতরঙ্গ দেখি হইয়। মুগ্ি অতি ছুখি ধরি বলে তোমার চরণ ॥ 
অরে চেতঃ প্রোগ্চৎ কপট কুটিলাটী তর খর ক্ষরনুত্রে আাত্ব। দহসি কথমাতআ্মান- 

মপি মাং। সদ। ত্বং গান্ধর্ববা গিরিধরপদ প্রেমবিলসৎ সুধাস্তোঁধো ন্নাত্ব। স্বনপি 
নিতরাং মাঞ্চ সুখয় ॥ 

শুন অহে মন মহাশয় 

প্রন্ৃষ্ট উদ্যত ঘত কাপট্য ছুর্ববাসনা শত সেই আছে গর্ধভচয় । 

তার মুত্রে নান করি নিরন্তর দগ্ধ হইয়া আপনে ব। কষ্ট পায় কেনে 
ভবভয়ে মুগ্রি কাঁতর তাপত্রয়ে জর্জর দাহ কর মোরে কি কারণে । 

শ্রীগান্ধর্ধব। গিরিধর পদযুগ কমল তাহে স্থধাসিম্ধু ঝরে অনিবাঁর 

তাহে অবগাহ কর নিজতাপ ছুর কর যুক্তি নাহি ইহার উপর । 

সর্বেন্ত্রিয়ের রাজ! তুমি কি বলিতে জানি আমি সব জনে দেহ সুখচয় 
অতি বড় ছুখি মুখ্িও দয়া কর যদি তুমি তবে মোর সর্ব সখ হয় ॥৬| 

প্রতিষ্ঠা সা! ধৃষ্ট। স্বপচরমণী মে হৃদি নটেৎ কথংসাধুং প্রেমাম্পুশতি শুচি রে তন্ন 
মনঃ। সদ। ত্বং সেবন্ব প্রভু দয়িত সাঁমস্তমতুলং যখ। তাং নিষ্ধার্ধ্য ত্বরিতমিহ তং 
বেশয়তি সঃ ॥ 

নিশ্চয়ে কহিএ শুন মন 

তুলনা! দিবারে নারি হেন রূপত্রদ্ধাকরি সেব সদাসে প্রভুর চরণ ॥ঞা 

প্রতিষ্ঠীর আঁসা যে ধড়উ চগ্ডালিনী সে হা ২খ] [৩ক দয়ে নাঁচিছে নিরস্তর 
কেমনে সে সাধুপ্রেমা স্পর্শ করিবেন আঁমা যাহে তেহে। শুচি গুরুতর | 
কুষ্পাদপল্ম মধু আস! করে সব সাধু আছে তাঁর অপুর্ব মহিম। 



 পুখিপরিচয় ০0৩১৯ 

নিকাশিয়া চণ্ডালিনী ত্বরিতে সে গুণমনি হৃদয়ে প্রবেস করাঁণ প্রেম। ৷ 
সাধুমুখে ভাগবতে শুনি ইহা অবিরতে প্রেমরত্ব নির্শল ভাস্কর 

ছুর্বাশন| ত্যাগ করি যদি আচরণ. করি বস হএন রাধা! গিরিধর ॥৭| 

যথাদৃষ্ট ত্বং মে দবয়তি শঠন্তাঁপি রূপয়া যথা মহাং প্রেমাম্বতমপি দদাত্যুজ্লমসৌ । 
বথ। শ্রীগান্বর্বাভজনবিধয়ে প্রেরয়তি মাং তথা কাক্ক। গোষ্ঠে গিরিধরমিহ ত্বং 
ভজ মনঃ ॥ 

নিবেদন শুন অহে মন নিরস্তর ভজ গিরিধবের চরণ। 
শোকভয়যুক্ত বাক্যে পুটাঞলি হইয়া আর যত্ত বাসঙ্গ ছুরে ত্যাগিয়। 

আঁমাতে আছয়ে যদি শঠতা প্রচুর তথাপি করিবেন দয়! কপার সাগর । 

যাহাতে আমার ছুষ্ত্ব তুর ধরি যেমনে করেন দান স্বপ্রেম মাধুরী । 
উজল সে প্রেমাম্ত স্বভাবে দুর্লভ শ্রীরাঁধা কৃপ। বিনে না হয় সুলভ | 

অতএব প্রভূপদে করহু পিরীত শ্রীরাঁধাচরণসেবায় করেণ নিয়োজিত । 
সতত করিয়। বাস এই বুন্দাবনে নিরস্তর কর সেবা করিয়া যতনে ॥৮॥ 

মদ্রীশ! নাথ হে ব্রজবিপিনচন্দ্রং ব্রজবনেশ্বরীং না তাং নাথত্বে তদতুলসখীত্বে তু 
ললিতাঁং ৷ বিশাখাঁং শিক্ষানীবিতরণ গুরু ত্তে প্রিয়স ত্বা গিরৌক্ৌোতৎ প্রেক্ষা 
ললিতবতি দত্বে তবে স্মর মনঃ 1৯1 

আর এক প্রার্থনা ৩ক] [৩খ শুন মোর মন 
এইরূপে এই সবে করহ স্মরণ ॥ঞ॥ 

শ্রীবৃখভানুস্থত1 আমার পরাণনাথ। পতিব্রতাগণের শিরোমনি, 

শ্রীবৃন্দাবনচান্দ ইে। তাহার কান্ত স্মরণ করহ ইহ1 জানি। 

শ্রীনন্দনন্দন ব্রজজনপ্রাণধন আছ্যরসে রসিকসেখর 

ব্রজবনেস্বরী বাঁধা সুদৃঢ় তাহার কাস্তা আর কেহো। নহি তাঁর পর। 

শ্রীমতি ললিতা সখী সখি অগ্রে ধারে ল্খি তুলন। নাহি'খ' কত অন্যসনে 
শিক্ষাবিতরণ চাক্ধ বিশাখা তাহাতে গুন সতত করহ এই ধ্যানে । 

শ্রীধাধাকুণ্ড শ্ঠামকুণ্ড শ্রীগোবর্ধন গিরি চন্দ্র এইক্প করহ মনন 
সকল মাধুর্য স্তূপ শ্রীরাধাকষণ রূপ দর্শন রতি দানে বিচক্ষণ 1৯ 

বতীং গৌরীলীলে অপি ত পতি সৌন্দধ্যকিরণৈঃ শচী লক্ষ্মী সত্যাঃ পরিভবতি 
সৌভাগ্য বলনৈঃ। বসীকারৈশ্চজ্জাবলি মুখ নবীন ত্রজজ সতিঃ ক্ষিপত্যা রাগ্য। তাং হুবি- 
ঘয়িত রাধাং ভজ মনঃ ॥১০। 

শুন শুন মহাশয় মন 
সর্বগুণ শিরোৌমনি শ্রীরাঁধা ঠাকুবানী কর তুষি তাঁহার ভজন || 
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কন্দর্পের কান্ত। বৃতি কিবা আর শিবপত্তী নারায়ণের মুখ্য শক্তিলীলা 
নিজ সৌন্দর্ধ্যকিরণে জিনি কত কাঁঞ্নে এ সভাবে করিল বিকল|। 
ইন্দ্রকাস্তা শচী দেবী নারায়ণপ্রিয়! লক্ষ্মী আঁর প্রিম্বণ শ্রীসত্যভাম। 
অতিশয় সৌভাগ্যবলে জিনি সর্বহৃখ বলে পবাভব কৈল এই বাম!। 
যার বসীকরণগুণে ততি দেখি চন্দ্রাবলি আদি দতি' অক্ষেপ পাইয়া রহে ছুরে 
নিরস্তর এই আস করে হরিরামদাস কবে রূপ! হবেক আমারে ॥১০॥ ৩খ] 

[৪ক সমং শ্রীবূপেন শ্মর বিবদ বাধা গিরিভূতো ত্রজে সাক্ষাৎ সেবাঁনল বিধয়ে- 

তু কুল যুজোঃ | তদীষ্যাক্ষ। ধ্যান অবণ রি পঞ্চাম্দমিদং ধয়ন্নীত্যা গোঁবর্ধনমহ্থদিন 
ত্বং ভজ মনঃ ৪১১॥ 

শ্রীূপ সহিত শ্রীরাধ। গিরিভূত কন্দর্প বিবস অঙ্পক্ষণে 
ললিতাদি প্রিয়গণ সহ কর ভাবন ব্রজে সাক্ষ্যাৎ সেবালাভের কারণে। 

রাঁধাকৃষেের পূজা সর্বসাঁধনের রাজা কর ইহা আননিত হইয়া 

তার নামামতগণ আছে অতি বিলক্ষণ রমন1 ফল কর গাইয়।। 

জোহার রূপ ধ্যানান্বত আকর্ষএ সর্বচিত্ত তাহে আহি কর তুমি সদা 
সেই ধ্যানমঞ্গল অপুর্ধব তাহার বল খণ্ডে সব হৃদয়ের বাধ! । 

রাধাকষ্জলীলাম্ৃত শ্রবণ করহ নিত্য সে অস্বতের অপুর্ব মহিম। 

নতি রূপ অমৃত্ত সাধন করহ নিত্য পঞ্চামৃতের এই সীমা । 
এ পঞ্চাম্ত ধন পান করি অচ্ক্ষণ নীতিরূপে করহ সাধন 

প্রতিদিন শ্রন্ধাকরি গোবর্ধন পদ ধরি শুন মন করহ ভজন ১১৪ 

মনঃশিক্ষারগ্েকদসকবরমেতন্মধুরয়। গির1! গাঁয়ত্যুচ্চৈেঃ সমধিগত সর্বার্থততি যঃ। 
সযুখ শ্রীরপাঙ্গগ ইহ ভবণ গোঁকুলবনে জনে! রাধাকৃষ্ণীতুল ভজনবত্ব. স 
লভতে ৪১২। 

মনঃশিক্ষা একাঁদশবরে অতি হুমধুর স্বরে যেই জন উচ্চ করি গায় 
শ্রীকপ সযুথ হইয়া তার অঙ্গত এই গোকুলবনেতে জন্ম পায়। 
ইহাঁব পুন্পফল কি কছিব তার বল একমুখে কহন ন। জায় 
শ্রীরাধারফভজন সেই ত অতুল রতন পরিনাম এই লাভ-হয়। 
মনঃশিক্ষা স্ভববরে আছেন সর্ধ্র্থা সারে পঠ ইহা! সযতন হইয়া 

গৌঁন্বার্মি শ্রীরঘুনাথ দাস ৪ক] [৪খ বাঁধাকুণ্ডে ধীর বাঁস বলিলেন পদ্য করিয়া । 
যদ্দি দুরূহার্থ অতি বুঝিতে নাহি'ক শক্তি তথাঁপি হইল অভিলাস 
তাঁর চরণে নমন্করি যথাঁমতি ভাঁষ। করি প্রকাশিল হরিরামদাস ॥ 
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ইত্তি শ্রীমনঃশিক্ষাভাষ! সমাপ্ত। 1০1 শ্রীরঘুনাথদাস গোম্মামিচরপেভ্যো। নমঃ. 
শ্রীকষণ সত্য ॥ শ্রীশ্ররাধারুজ্জাভ্যাং নমঃ ॥ 
শ্রীগুরূচরণসরোক্জ করি আস স্মরণমঙ্গলের কিছু কহি.স্থন ভাষ। | 

অল্পমেধা মোর করি বড় সাধে ঠাঁকুর বিনোদ কৃপায় হইব অবাধে । 

বন্দন। করিয়ে বৈষ্ণবপদতলে কৃপা কর ইথে কিছু নহে অমঙ্গলে। 

বন্দিব শ্রীকষণচৈতন্য ভগবান সর্ধ অমঙ্গল নাশে যাহার ম্মরণ। 

্রীরাধারুষপদাশ্বজ করি ধ্যান তার প্রেমে লোভ করি কহি লীলাখ্যাঁন। 
শ্ীবাধাপ্রাণবন্ধু চরণকমলে প্রণাম করিএগ লেখি স্মর্ণমঙ্গলে । 

্হ্ষা শিব অনস্ত জাহ! অনেক যতনে সাধন করেণ সদা যে ভাবরতনে । 
এই ভাব ব্রঙ্গবধূব স্বভাব আশ্রিঞা শ্রুতি সাধিলেন গাঁট প্রেমযুক্ত হইএ।। 
সেই প্রেমসেবা প্রাপ্তি যাহা হইতে হয় তাঁহীর বিস্তার কিছু সন সদ্দাশয় । 
ক্রজের চরিত্র এই সর্ধত্রে অকথ্য অাঁনসীকে ভাবনীয় কৃষ্ণলীল! নিত্য ॥১॥ 

বাঁত্রিশেষে কুগ্ত হইতে প্রবেশী সদন গাবিদোহনাদি আর অনাদি ভক্ষন। 

প্রাতঃকালে সখাঁসঙ্গে ধেন্ছগন লঞা গোচাঁরনলীল। করেন জমুনাতে জাঞ। ৷ 

মধ্যাহ্ছে রাধার সঙ্গে কুঙ্তেতে বিহার অপরাহ্ৃকালে ত্রজপথে আগুসার । 

প্রদদষকালেতে আসি গোষ্টপ্রবেশ সেইখানে সখাসহ হয় লীলাশেষ। 

রাত্রিমধ্যে রাধাসঙ্গে জাহার মীলন আমাসভ। রক্ষা নিত্য করু সেই জন। 

সুত্ররূপে কহিল পঞ্চকাঁলের কথ। বিবরিঞ্া কহি কী ৪খ] [৫ক ছু স্থন গুণগাঁথ। ॥২। 

রাত্রিশেষে রাধা কৃষ্ণ করিব স্বরণ নিদ্রামুক্ত দোহে অতি তৃষ্কাতুর মন। 
বুন্দ। বিদেশিত পক্ষকির সারি ষত প্রিয়াপ্রিয়ধবনি করি করাণ জাগ্রত। 
বানরি কহেন তবে জটিলাগমন তাহ শুনি দৌহে হন সসঙ্কিতমন | 

তবে সয্যোখান করি সখির দর্শন সখি দধী মিশ্রি তারে করেন সমর্পন । 

আমোদিত রতিরসে পরম শোঁভন নিজ নিজ ঘরে যাঁঞ। সধ্যায় সয়ন। 

প্রাতঃকাঁলে শ্রীরাঁধ। সান করিঞা, যসোঁদীজ্ঞায় সখিসহ তদেগহে যাইএ।। 
বিবিধ প্রকার অন্প করেন রচন কৃষ্জের ভৌজনশেষ সেখানে ভোজন । 

কৃষ্ণ জাঁগরিত হএ গোসালাগমন প্রিয় গাবিগণ তাহা করেন দোহন। 
দস্তধাবনাঁদি করি তৈলমর্দ্ন হ্থগন্ধি শীতল জলে তবে হয় ন্নান। 
বাধিকারচিত তাই। যত থাকে অন্ন সখাগণ সহ তাহা! করেন ভোজন । 

বাধাকৃষ্ণপদান্ৃঙ্জ আশ্রয় করিঞা, অকল্পবুদ্ধি মুই বলে? কিছু ত বচিএন। ॥৪॥ 
পুর্বধান্ছে ধেন্ সী একত্র করিএ]। বিপিন গমন করেন আনন্দিত হইএ]। 

৪৯ 
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নন্দ উপনন্ আদি অনুব্রজি জান প্রিয়বাক্যে সম্তোষেন কৃষ্ণ গুনবান। 
শ্রীরাধার সঙ্গ লাগি ব্যাক্ুলীত মন তবে অতিমার নিমিত্ত যান কুঞ্জবন। 
শ্রীরাধ। কৃষ্ণ দেখি স্বগৃহে আপিএ॥ সুধ্যপুজা! ছলে ধান সাজন করিঞা | 

কৃষ্ণগত গ্রাণ তার আনন্দীত হঞা। প্রহিত সখির পথ থাকেন নিরিখিঞ| । 

শ্রীরাঁধাঁরুষলীল। করিএ স্মরন জাহ। হইতে হয় সব বাঞ্িতপূরন 1৫ 
মধ্যাহ্নে ধ্লোহে একত্র মিলন কারন গা়প্রেমবন্ধ দোহে উৎকষ্ঠিতমন। 
কৃষ্ণ সথবলেরে ধেছু আর বম নিজোধিঞ শ্রীরাধিকারে মিলেন তবে কুগুকুঞ্জ ঘাঞ। 

অন্যোহ্ন্য সঙ্গোস্ভব বিবিধ বিকার সেই প্রেমে মুগ্ধ সেই অঙ্গভূসাসার | 
ললিতাদি প্রিয়সখিগণেরে পাইঞা ল্মরজজ্ঞ অ। ৫ক][৫খ রস্তেন হষ্ট গন হই | 
তবে কৃষ্ণ চড়েন প্রিয় হিন্দোল। উপরে মভে মেলি চাপি ধরে পাছে কাঁচ গীরে। 

রসিকসেখর আরস্ভেণ রতিলীলা রাধিকা সে রতিরসে অতি স্থৃচতুর!। 
তবে পুষ্পমধুপান করেণ আনন্দে উৎকট পানতে তাহা কৃষ্ণ পড়েন নিন্দে। 
বিনোদিনি কুতুহলে সব সখি মেলি জতন করিএ কান্ছুর বাঁসি কবেন চুরি । 
ক্ষণেক জাগ্রত হঞ1 বিদগধ রায় আকুল হইএল সভাস্থানে বাসি চায়। 
ধনি কহে স্থন হের লম্পট কানাই কোঁথ। মজাইলে বাসি চাহ আমা ঠাই । 

সর্বস্ব কে নিল তোমার আর কি করিবে কে নিল তোমার বাঁসি কাহারে ধরিবে 

তবে শ্রীবাধিকা অনেক যতনে সখিদ্ধারে দেন তাঁর মুক্ধলিরতনে। 
তবে রাধারুষ্ণ জলযুদ্ধকেলি করে সখিগণ মেলি রাই জিনেন' কাহু,রে। 
ক্ষণেকে সম্বরি তাই! করেণ বিশ্রাম কুঞ্মধ্যে বসি পরেণ এ বেস ভূষণ। 

তবে সব সখি মেলি করেণ সেবন জার যেই যোগ্য সেবা আছঙ্ষে নিয়ম । 

শ্রীরাধ। স্থধ্যগৃহে করেন গষন বটুরূপ ধৰি কৃষ্ণ করান পৃজন। 
শ্রীরাধ। কষ্ণপদ্দ করিএগ স্মরন মধ্যাহৃকালের কথ। করিল রচন। 

তবে সে শ্রীরাধিকা আসি নিজ ঘরে প্রভুর নিমিত্য করেন নান। উপহারে। 

সুন্নাত হইএ। করেণ মনোহর বেসে নিজ প্রিয়মুখপন্মদর্শন হরিসে। 
কৃষ্ণ অপরাহুকালে ধেহগবৎসসনে বিপিন ছাঁড়িঞ। করেন গোষ্ঠ আগম়নে। 
পিতা মাতা৷ প্রিয্বগণ আনন্দীতমনে মপল্পব ঘট দ্বারে করেন আরোপনে । 

সখিসহ প্রেমময়ি দরশনে যায় জজদদর্শণে যেন চাতক জুড়ায়। 

কষ্ণ বাধ। সখি দ্বেখি বড় আনন্দিত রসজ্ঞাত স্থবলেরে করেণ ইঙ্গিত। 

তবে নন্দ আি সহ হঞন দরসন যশোদ1 রোহিনীর হয় ছুখবিমোচন। 

যলোদ। আপন গৃহে জইয়। যতনে গাত্র সম্গার্জন করে ৫খ] [৬ক ৭ কুহুহলমনে । 
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অপরাহৃকালে ইহা কৰিএ ল্মরণ ধেকালে হচ্ছেন সর্ব বিষহষোচিন। 
সায়ংকালে শ্রীরাধা নিজ্সখিহাঁথে নানা ভোজ্য প্রস্থাপেন কষ্ণের নিমিত্যে । 
সেই সখি লঞ| আইসে কৃষ্ণের সেশাঁশনে সবস অন্তরে তাহা করেন তোজনে | 
শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র নিজ গৃহে জাঁঞা। জননিলালিত হন লান কৰিএ। 

ধবজবজাদিযুক্ত চরনারবিন্দে অন্গপাম সোভা করে দশনখচান্দে। 
তাহে সুমধুর ধ্বনি করে মঞ্জিররাঁজ তাহার উপরে বন্ধ মনোহর সাজ। 

স্বন্দর পিয়ন বাস কটি পর শোভে জিতল চটকধ্বনি কি্কিনির রবে। 

নাভিসরোববেতলে শোভেন ত্রিবলি তথি পর 'লোমাবলি জেন বাল অলি। 

শ্রীবংস কৌস্ভ বক্ষে অতি স্থমোঁভন বনমাঁল। ক$মাল। প্রবালরচন। 
করপস্স অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীর শোভি। তাহাতে মুরুলি ধরেন জগমনলোভ। । 

বলআ! অঙগদে ছুই ভূজ বিরচিৎ কেশর চন্দন সর্ব্ব অঙ্কে বিলেপিত। 

মকর কুগুল স্তার গণ্ডে ঝবলকিৎ নিন্দি রাঁতা উতপল নয়ন রচিত। 

নাসিকায় গজমুতি ধরে কত ছান্দ আভীরনাগরীমন বাদ্ধিবার ফান্দ।. 
বিশ্বুফল জিনি তাঁর অধর বাতুল বাকারচন। তথি স্থধাঁসমতুল | 
তাহার মধ্যে অপুর্ব শোভয়ে দস্তপঙ্ক্তী কিরণে জিতল বহুমুল্য মুক্তাকান্তি। 
ক্রধঙ্গ নয়নকটাক্ষ কাঁমসরে জাহাঁর ইঙ্গিতে কাম মুক্ূছিত ছুরে। 
গোরোচনা তিলক ঝলকে কত ভাঁতি অলক। শোঁভিছে তথি জেন ষেঘর্পাঁতি। 

রতনখচিত চুড়ায় মযুরের পাঁখা। স্থানে স্থানে খুসিঞ্াছেন নব নব শাখা । 

এই বেসে গোষ্টস্থান করেন গমন আনন্দে করেন তবে গাবিদোহন। 
স্বগৃহ আসিএ। করেন যিষ্টাশ্নভোজন সায়াহুকালের এই কহিল স্বরণ 1৮॥ 

প্রদ্দোষ সময়ে তরে রাঁধ। ঠাকুরানী শুক্রাশুরু নিশাষো ৬ক] [৬খ গ্য বেস করে ধনি। 

বৃন্দীনামে দূতি আসি করেণ আভ্বান নিশাযোগ্য বেশ সখি জতনে করাঁন। 
কাম চাঁমর কেশ মার্জনা করিঞা। আটিয়া বান্ধেন বেনি জাদ থোপ। দিয়। 
স্থবন্নের ঝাঁপা তথি বড় শোভা করে স্থানে স্থানে লাগিআছে চম্পকনিকরে। 

স্ন্দর সিন্দুর ভালে চন্দনের বিন্দু একত্র উদয় জেন হইল ভাঙ্ছ ইন্দু। 
তাহার সমিপে শোঁভে কত্তরির রেখা চান্দ গরাঁসিতে জেন বা দেস্গি দেখ । 
পত্রাবলি নিরমান কহনে ন। জায় জাঁহ! দেখি বিকল হুএন শ্ঠামরায় । 
অবতংশ শোতে তার পুষ্পগুচ্ছ নে গণগস্থলে ঝলকিতে কাম দ্প হানে । 

কাম কাশ্মক জিতল ভ্রুলত। বিদ্যুৎ জিতল আখি পদ্ম কোন রাত 
তারক ভ্রমরা তাহে মূনোহর শৌভে কমলের মাঝে পড়ি গেলা মধুলোভে। 
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হ্ন্দর নাশিক! পাসে বেসর শোভন দস্তপক্তি জিনি মোতি অধর রঙ্গ ৷ 
বচন চাতুরি কথা কহন না জায় যাহ স্থনি কানাই আনন্দে ভাঁদি জায়। 
কম্ুকষ্ঠে শোভে তবে রতনের মালা স্থমেরূসিখরে জেন স্ুুরধ্বনিধাঁর! | 
বড়ই মোহন তাহে কীছুলিরচন যাহাতে ব্যাকুল শ্তামনাগরের মন । 

কেশরি জিনিঞ। তাঁর ক্ষীণ মধ্যদেশ রোমাবলি ভূজঙ্গ“নাভিসমুদ্রে প্রবেস। 
ব্রিবলির সমিপে শোভে কিস্কিনীর জাল নিল সাড়ি পরিধান জেন মেঘমাল। 

রামরস্তা জিনি উর গরুয়৷ নিতম্ব মন্দগতি বিড়ম্বয়ে রাজহংসদস্ত । 

রাতুল চরন তাঁর অতি স্থকোমল তাহাতে মঞ্জীরধ্বনী করে চঞ্চল। 
দশভাগ হইআ। হের হচতুর সপী নখছদ্মে রহিআছে চরনে প্রবেসি। 

অঙ্গুলির আগে শৌভ। পাইছে জানক জা! দেখি মদনমনে ৬খ] [৭ক লাঁগএ চমক । 

এই বেসে বিনোদ্িনি জান কুগ্তবনে প্রিয়তর সথি তাঁর যুখ যুথ সনে । 
তবে সে রসিক কৃষ্ণ ভোজন করিঞা। নন্দাদিক সনে বসেন সভাঁতে আসিয়া! । 

নাটকাদি যত গুনি আসি সেই স্থানে নানা নৃত্য গান করেণ কৃষ্ণ সম্তোষণে। 
তবে যশোমতি ঘরে শয্য। রচিঞ। আনিএ সয়ান করান নিভৃতে লইঞা। 
মাএর আদেশে তীহা ক্ষণেক বিশ্রাম মনের উৎকণ্ায় নিজকুঞ্ঘর জান 171 

ছুই জনার উৎকগাঁয় একত্র হএন বহু পরিপাটা সেবা বৃন্দা করেন। 
কোন সখির রসকথ স্থমধুর গাঁন কেহে। প্রিয় প্রহেলিতে আনন্দ জন্মান। 
স্থচতুর সখিগণ নাট্যস্থনিপুনা অঙ্গভঙ্গি নাট্য সম্তোষেন ছুই জন]। 
বাসনাট্য রঙ্গ কেহো। করেন বিস্তার নাগর নাগরি করেন যথেষ্ট বিহার । 
ঝতিগতমন ষবে হএন ছুই জন যোগ্য যোগ্য সেবা তবে করে সখিগণ। 

ক্রীড়াচাধধ্য দৌঁহে করেন স্থদ্ধ মধুপানে সভে মেলি কবে তবে গদ্ধত্যবচনে ॥১০| 
চৌোহে মত্ত হঞ| রহে রতিরসন্থখে তামুল বনাঞ। সখী দেন তাঁর মুখে 
রতিরসে শ্রমযুক্ত %্রোহারে দেখিঞ। ব্যজন করেন দিব্য চামর লইঞ্| । 
স্সিতল জল কেহে। করাঁএন পান কোন প্রিয় সখি করেন পাদসম্বাহন। 
প্রেমে সেব! করে তাহা৷ প্রিয়সখিগণে সেবায়ে সন্তোষ হইঞ। সেই দুই জনে । 

নিগুড় পরম রস করি কথোক্ষণ হাঁসি হাঁসি সখিগণের মুখাবলোকন। 

কাস্তাবাক্যপ্রেরণায় প্রিয়সখিসনে নান। রতি বিলাষন কুতুহলমনে । 
রতিরসলালসে দোহে ঘুগ্নিতনয়ন সখিগণ সঙ্গে তবে করেন সয়ন। 
কুপ্তমধ্যে সথি সব রহে নিব্রারজে বাধ কান রহে তাহ! হইঞ। এক অঙ্গে । 
বাঁধারুষ্ণপদান্জসেবাপ্রাঞপ্তি মনে নিশিমধ্যে এইমত করিএ স্মরণে | 
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শ্ীগোবিদ্বলীলাম্ৃত নাম গ্রন্থ 4ক]৭ধ বাজে সর্বদ। আস্বাদ্য তি! ভকতসমাঁজে। : 
তাহে স্বত্যধ্যায়ে আছেন স্মরণমঙ্জল জার পঠনে পাই বাধাকৃষ্ণসেব। ফল। 

কথারূপ তাহ।'কিছু করিল রচন। বুদ্ধিমত কহিলাঙ না করিবে স্বনা। 
যেই জন নিত্য ইহ! করএ ম্মরণ গুরূআজ্ঞায় ভাঁবদেহে করেণ সেবন । 
ভাঁবষোগ্য দেহপ্রাপ্তি হএত অবশ্য রাঁধারুষ্ণকরূনায় দেন নিজ দাশ্য | 

অতএব ইহা আমি করিএ ভাবন ঠাকুর বৈষবের করি ধ্যান কমলচরন। 

ভ্রীঠাকুব বিনোদ পাদপদ্ম করি আস ম্মরণমঙ্গল কহেন প্রীহরিরামদাস | 
্ীত্রীনরহরি বঘুনন্দন চৈতত্যচন্দ্রায় নমঃ ॥ শ্রীত্রীকষচৈতন্তঃ ॥ প্রীপ্রীগুরদেব- 

চরণকমলএষুঃ ॥ শ্রীত্রীবৈষ্ণব ঠাকুরঃ ॥ ইতি শ্রীম্মরণমঙ্গল ভাষা সমাপ্তং | শ্রীশ্রীকফ- 
চৈতন্তচন্ত্রাভ্যাং নমঃ শ্রীস্্ররাধাকষণঃ ॥ 

প্রীপিত্যানন৷ দীসেন পুস্তকমিদং সন ১০৯১ শাল মৌকাম চিছড়িয়! প্রীসবল রায় মহাশয়ের বাঁড়ি 

লিপিরিয়ং শ্রীকুঞ্জদাস ঘৌযস্তঃ ॥ ৭থ] 

১১৩ হরিনামকবচ, *কুঞ্জসেবানির্য় 

গোগীকৃষ্দদাস 

পু'থিনংখ্য। ১৪৬২; পত্র ৫; অখগ্ডিত* আঁকার ১৩৪৮৯ ৪8%। 

[১ক শ্রীশ্রীরাধাকষ্জ জয়তি ॥ শ্রীমঞ্জরি প্রসিদঃ ॥ অজ্ঞানতিমিবান্বস্য জ্ঞানাঁঞজন- 

সলাকয়া চক্ষুরয্নিতং জেন তন্মৈ শ্রীগুরুবে নম।॥ 
প্রথমে বন্দীব গুরূ গোবিন্দ চরন জাহার কৃপায় হয় বাঞ্চীত পুরন । 
অজ্ঞত। ঘুচয় জাহার করন! অঞ্জনে অজ্ঞান তিমির নীষ করে জেই জনে। 
তবে বন্দো। সাবধানে বৈষ্ণব জার নাম এ তিন লোকের পুর্ধ্য দয়াগুনধাম। 
তবে বন্দো ভগবত রসিক জার হিয়া বিকাঙ্গ কিন মোরে পদরেনু দিয়! । 

শ্রীপ গোঁসাঞ্ী বন্দে। করিয়৷ জতন শ্রীনাষ গোসাঞা বন্দে। প্রানিগ্রীয়োতম। 
শ্রীগোপাল ভট্ট বন্দে বড় সাবধানে শ্রীরূপগোসাঞ্ীর পদ না তেজো৷ সপনে। 
শ্রীরঘুনাথ ভট্ট বন্দে বুন্দাবনমাঝে শ্ীসনাতন রূপ সঙ্গে সদত বিরাজে। 
শ্রীজিবগোসাঞ্ী বন্দো অনন্ত প্রকাষ জোগমায়! নাম তার কৃষ্ণের প্রকাষ। 

সেবাপরায়ন সমস্ত সখিগনের আঙ্ঞাতে শ্রীঠাকুর ঠাকুবানির সেবাঁপরায়ন হবে ॥2 

পাল্য ঃ দাঁসি শ্রীঠাকুরানিজিউর পাঁলাদাঁসি করিয়া আপনাকে জানিবে ॥১০॥ 

নিবাষ শ্রীরপমগ্তরিজিউর গনের সহিত শ্রীঠাকুরানিজিউর ঘরে আপনার নিবাষ 
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জানিবে 1১১1 এই এগার কথার অর্থ আপনার সির্ধঅজে লব ঘটাবে ॥ নিল 

পট্টাম্বর আপনার বস্ত্র জানিবে ॥ নন্দিস্বরে কৃষ্ণের মন্দীর জানিবে ॥ জাবটে 
শ্রঠাকুরানিজিউর গ্রাম জানিবে ॥ শ্রীঠাকুরানিজিউর এ মাত। পিতা৷ সাফুড়ি 
ননদি দেওর ত| সভাকে আঁপনাঁর মাতা পিতা সাফুড়ি সফুর ননদ দেওর 

জানিবে॥ এইরূপে সির্দঅঙ্গের মকল সামগ্রী জানিবে। গ্রাদ্ধর্ব্বাইচ্চত 

গন্ধবর্বা রাঁধা রাধা পহাঁরিনি। চন্ত্রকান্তিশ্চ নাঁপাঙ্গী রাধিকা ব্য, 
রাধিকা ॥ গাদ্ধব্বিকে বুগঞ্ধাতি যুগন্ধ কৃত গোকুলই £ ইতি পঞ্চভিরাভিত্যা- 
নামভি গোঁকুরে জনই 1২॥ রাধা । রাধিকা । গন্ধর্বা। গান্ধবিক!। চন্দ্রকাস্তী। 

জ্রীবাধিকাতী নম। ্রীরাধাী নম 7 শ্রীগা্র্বাই নম॥ শ্রীগান্ষরিকাএ 

নম ॥৫॥ শ্রীচন্ত্রকান্তাইী নম ॥৫॥ অথ ঝুষ্টকান্তীম্বক্ূপা। জথা। শ্রীঠাকুরান্ভজির 

সহজ রুপের ধ্যান ॥ যুকুঞ্কিত কেষ। আকন পর্যন্ত চঞ্চল ১ক] [১খ কটাক্ষ 
জাহার এমন যুমুখ ২ কঠিন দুই কুচ। বক্ষস্থলে জাহার অতিসয় ক্ষিন মধ্যস্থল নম্র 
সবল সির। এমন ছুই ভূজলতা। করজনখপন্ধঃ রত্বের প্রায় .যুনি্ষল। 
এইরূপে শ্রীঠাঁকুরাঁণ্যজিউকে সহজরূপে ধ্যান ধ্যন করিবেক ॥ এবে শোল শূঙ্গাঁর। 

শ্রান১। বেসর এক।২॥ নিলপট্রান্বর ॥৩। বেনি। সোনাঁধুতা। সিধফুল। 

ম্বগমদ চন্দনে অঙ্গ যুলেপন। কুশুমিত কেষ। গলায় পুষ্পমাল।। হস্তে নিলপল্ম। ৷ 

মুখে তাশ্ুলরাগ । মুগমদবিস্ৃতে ন্তবকিত চিকুর। নেত্রে কঙ্জল। বক্ষস্থলে 
পত্রাবলিলিখন। চরনে আঁলতা। মস্তকে তিলকে দির্ভ। এইরূপে শোঁল 
শৃঙ্গারেতে শ্রীঠাকুরানিজিউকে ধ্যান করিবে । ইবে দ্বাদৰ অভরন। পক্সরাগমনিতে 

সিমস্তকমনিতে যুবন্ল জড়াও। বুন্দায়া তাটস্ক। কটিতে চিত্রঘুষ্ঠীক।। বন্ষস্থলে 
পদক । চক্র জে কল্রেতে কানফুল। মনিকড়ি হস্তেতে ছুই নহ্খ চুড়ি। গলাতে 
কণঠামাল।। তেধুতি মুকুতাঁর হাঁর। হস্থ অঙ্গুলিতে বত্ব জড়াও মুদ্রিকা। 
বাহু হইতে কড়্যালি বাযুবন্ধ। চরণেতে হুপুর। চরনঅঙ্গুলিতে বিছায়া। এই 
রুপেতে দ্বাব অভরনেতে করিয় শ্রীঠাকুরান্তজিকে ধ্যান করবেক। অথ য়স্থা! 

মাল্যকর্ম লিক্ষতে। বেষপৃয়বয়স্ঠাঁনাং গুরুপত্যাঁদি বঞ্চনং। হরিনাং প্রেম- 

কলহে তয্য এবাছছঞাঠিতা। অভিসাঁরে শ্রীহাএর মল্লািপরিবেসনং । আশ্বীসনং 

সহ কুড়। রহশ্তং পরিগোপনং॥ পন্থিহাষে যুচাতুর্ধ্যং পরিশ্চ্ধ্য। জথো চিতং ॥ 
উৎপন্নীনিকারি জজ্জষু পক্ষং প্রতিপক্ষয়ে। ॥ চৌর্ধং ভ্রাক্য কক্পেরন্তাসে” উভয়ো 
পরিতোধনং & অবজ্ঞাপ চিতাচার সেবা প্রার্থন ভাষনং ॥ ইস্থাদি বুষ্ট, ভূইয়ং জেয়ং 
নালাং বিচক্ষনৈ ॥ অস্তার্থ॥ সখিমকলকার সঙ্গে বেষ হইবেক 1১৪ গুরু জেব। 
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সাফুড়ি ননদ ইহাসভাকে মিথ্যাঃ কহিবেক ॥২। ১খ] [২ক শ্্রীঠাকুর ঠাকুরানিজীর 
প্রেমকন্দলে ভাঁহাঁতে আগ্তঙ্গতি হইয়। ছুইজনাকে মিলন করাইবেক ।৩1 অভিসারে 
হাহা হইবেক 191 সন্দিক পরিবেসন করিবেক ॥৫॥ ছুইজনাকে আশ্বাষ 
করিবেক 1৩1 শহিত কড়া করিবেক 1৭॥ শ্রীগাকুর ঠাকুরাঁনি জিউর জে গুগুরহত্য 
তাহ! গোপনিয় করিবেক ॥৮1 পরিহাশ্ঠেতে চাতুর্ধ্য করিবেক 1৯ জে অপসরে জে নেব! 

তাহা করিবেক ॥১০॥ যুপক্ষ জে শ্রীঠাকুবানিজীউর বিপক্ষ শ্রীচন্্রাবলি আছি এই 

ছুই পক্ষে জানিয়া৷ আনন্দমিলন করাইবেক ॥১১। বাগ নৃত্যঃ গান ভেদেতে ছুইজনাকে 
তোঁষ ' করিবেক ॥১২।॥ জেজেই অম্পরে জেই সেবা 1১৩ জেই জেই অবসরে 
জেই প্রার্থনা ॥১৪॥ জে অপসরে জে কথ! তাহাতে বিচক্ষন হইয়। আপনার সির্ঘ- 

অঙ্গে ঘটান করিবেক ॥১৫॥ এই পনর কথার অর্থ ॥ শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দিগে নানা বঙ্গ” 

মনিতে করিয়া চৌদিগে ঘাঁটবাঁধা। সে কুণ্ডের ষধ্যেতে বত্বমণ্ডপ ॥ চতুর্দিগে 

আঙ্গিনা পরিসর ॥ সে আঙ্গিনার পরিসরের চতুর্দিগে তাঁর নিকটে নিকটে 
মনিকুটিরশকল। সে কুণ্ডের তিরে চতুর্দিগে নানাবর্দে তরূগন ॥ নাঁনা- 

বন্ধ ফলপুষ্পার্দিকেতে যুক্ত ॥ নাঁনাবন্নলতাদিক যুবাসিত পুষ্পেতে যুক্ত এমত 
শে(ভিত শ্রীকুণ্ড ॥ সেকুগ্ডের পুর্ব্বেতে কদস্ববৃক্ষ দুইতে বত্বের হিন্দোলা বান্ধা ॥ সে 
কুণ্ডের দক্ষীনে আত্মবিক্ষ ছুইতে বত্বের হিন্দোলা বাঁধা । মে কুণ্ডের উর্তরে বকুল 

বিক্ষণ ছুইতে রত্বের হিন্দোল বান্জা। এইরূপেতে কুণ্ডের চতুদ্দিগেতে অষ্ট বৃক্ষেতে 
রত্বনের হিন্দোল! বাঁধা আছেন ॥ সেকুগ্ডের উর্তরে শ্রীললিতাঁজিউর মদনযুখ নামে 
কুঞ্জ ॥ শ্রীললিতাঁজীউর গোঁরচনাঁর বর্ম॥ মমুরপুঞ্ছান্ধর।॥ সে কুঞ্জের ভোমি 
শ্রীঠাকুবান্তাঃ ॥ শ্রীরুষ্ণজীউ সর্বসখিগন সকল তরূলতা! সকল পত্রপুষ্পাদদি সকলগন 
সকল ভ্রমরগনাদিক গৌরচন। বর্ল॥ শ্রীললিতীজীউর তান্থলসেব! ॥১॥ তাহার 
ক্রেমেতে শ্রীবীসাখাজিউর আনন্দবুখদ নামেতে কু ॥ শ্রীবিসাখাজীউর বিধ্যল্লতা 
বর্ম। ২ক] [২খ তাঁরাবলির প্রায় বস্্ব ॥ সে কুণ্ধের ভূমি শ্রীঠাকুরানিজীউ শ্রীজিউ- 
সকল তরূলতা৷ সকল সখিগন পত্রপুশ্পফলাঁদিক সকল পক্ষগন সকল ভ্রমরগন বিষুরি- 
প্রায় বন্ন॥ শ্রীবিসাখাজিউর তাস্থলসেব। ॥২॥ তাহার ক্রেমেতে শ্রীচিত্রাজীউর 
মনোহর নামে কুঞ্জ ॥ কেসের প্রায় বন্ন॥ কাচের প্রায় বস্ত্র ॥ সে কুজের ভূষি 
শ্রীঠাকুবানিজি শ্রীকৃষ্ণজিউ সর্বসখিজন সকল তরুলতা। সকল পত্রপুষ্পফলাদিক সকল 
পক্ষগন সকল ভ্রমর্গন সকল চিত্র বর্ম ॥ শ্রীচিত্রাজিউর যুগন্ধ চন্দনসেব। ॥৩। তাহার 
ক্রেমেতে শ্রীচম্পকলতার্জিউর কাঁমকেলি নামে কুঞ্জ ॥ চম্পকদলের প্রায় বন্ন+। 
চম্পকলতাব টান্কন! পক্ষের প্রায় বস্ত্র ॥ সে কুঞ্রের ভূমি শ্রীঠাকুরানিজীউ শ্রীকঞ্ষজী 
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সর্বসখিগন সকল তক্ুলতাপত্রপুষ্পাদি সকল ফলাঁদিক সকল পক্ষগন সকল ভ্রমবগন 
সকল হেমবন্ন॥ শ্রীচম্পকলতাজিউর চাঁমরসেব| 18] তাহাঁর কজ্রমেতে শ্রীরঙ্গদেবি- 

জিউর বুখপ্রদান নামে কু ॥ শ্রীরঙ্গদেবিজিউর পদ্মকেসরপ্রায় বন্ল্॥ পল্পপুষ্প- 
সমহের প্রায় বস্ত্র ॥ সে কুণের ভূমি শ্রীঠাকুরানিজিউ শ্রীকুষ্ণজিঃ সকল সধিগন সকল 
তরুলতা মকল পত্রপুষ্পাদিক সকল ফলা্িক সকল ফলার্দিক সকল পক্ষগন সকল 

ভ্রমরগন সকল শ্ামবন্ন॥ শ্রীরঙ্দেবিজিউর বুগন্ধী মাঁল্যসেবা।৫॥ তাহার 
ক্রেমেতে শ্রীধুদেবিক্ষিউর বশস্তযুখদ নামে কুঞ্জ ॥ যুদেবিজিউর পদ্মকেসরপ্রায় 
বন্প॥ মন্দার,পুষ্পসমহেরপ্রায় বস্্। শে কুধ্ধের ভূমি শ্রীঠাকুবীনিজিং শ্রীকৃষ্ণজিং 
সকল সখিগন সকল তরুলত সকল পত্রপুষ্পার্দিক ফলাদিক সকল পক্ষগন সকল 

ভ্রমরগন সকলেই হরিতাল বন্র॥ শ্রীযুদেবিজিউর শুগন্ধী জলসেবা ॥৬1 তাহার 
ক্রমেতে শ্ত্রীত্যং বিষ্যাজিউর অরুনানন্দ নামে কুঞ্জ ॥ কপুণর চন্দন কুমঃকুম একত্র 
করিলে জে বন্হয় শেই বন্ন॥ পাঁগ্তর বন্ন বস্্র॥ শেকুঞ্জের ভূমি শ্রীঠাকুরানিজি 
শ্রীকষ্ণজি সকল সখিগন সকল তরুলতা৷ সকল পত্রপুষ্পার্দিক সকল ফলাঁদিক সকল 

পক্ষগন সকল ভ্রমরগন সকল হেম বর্ন ॥ শ্রীত্বং বিগ্ভাজিউর সঙ্গিতসেব ॥৭॥ ২খ] 
[৩ক তাহার ক্রমেতে শ্রীইন্দুরেখাঁজিউর চন্দ্রুখদ নামে কুঙ্গঈ॥ ইন্দুরেখাজি 

হরিতালপ্রায় বন্ন॥ দীড়িম্বপুষ্পসমহের প্রায় বস্্ ॥ সে কুঞ্জের ভূমি শ্রীঠাকুরানি- 

জি শ্রীকুষ্ণজিউ সকল সখিগন সকল তরুলতা সকল পত্রপুষ্পাদিক সকল িলাদিক 
সকল পক্ষগন সকল ভ্রমরগন সকলেই সেতবন্ন॥ প্রীইন্দুরেখাজিউর গানশেব। ॥ ৮ ॥ 
এবং প্রকারে গোবিন্দলিলাহম্বতের প্রমাঁনে জে কুগ্ের নিন্নপ্ অষ্টসখির লেবার নিন্গপ্ন 

সম্পুর্ন ॥ 

শ্রীশ্রহবিনামকবজ লিখ্যতে ॥ 

জয় জয় শ্রীচৈতন্ত জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্রবুন্দ । 
চৈতন্যগোসাঞী কহেন যুন সচিমাতা আর অবধোৌত নিতাইর লইব সর্ববথ1। 
জঙ্ষিঞ্া অবধি তাঁর বাত। নাহি পাই এইহেতু তোম। পুছে। ফুন দেবি মাই। 
সচি বলে যুন অরে বাঁছ! রে নিমাঞী আখির পুতুলি তুমি আর কেহে! নাঁঞী । 
যুনিঞ সচির কথ! চৈতন্য মহাঁদয় নিত্যাঁনন্দ সহিত আমি বুলিব নিশ্চয় । 
এত বলি প্রনমিল মাতার চরনে হরিশে বিসাঁদ হঞ। চলিল ততক্ষনে । 
অধৈতের স্থানে গিয়। রহিল নিমাই এথ! অবধৌত ম্মরে চৈতন্গোসাঞী | 
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শ্রীনিত্যানন্দ বাঁচ ॥ 

নিত্যানন্দ বলে মাতা যুমহ বচন উিতন্তদযসনে জাঁব কৈলু নিবেদন । 
আির্ব্বাদ কর মাত। হরিষহিদয় চৈতন্য সহিত জেন দরসন হয়। 
জননি বলেন বাছ। যুন রে নিতাই আখির পুতুলি তুমি মোর আর কেহে। নাঁই। 
স্তান করিতে আমি গিয়াছিলু' নর্দিতিরে . ভাসিতে পাইলু তোমা জলে উপরে । 
নাড়িয়! চাড়িয়া দেখে স্বা নাহি শ্বরে পুরর্বার তোমারে ভাসান্্যা দিলু জলে । 
আকাধষবাহিনি হইল প্রথিবিমগ্ডলে তাহা ফুনি তোম! লয়্যা আইলাম ঘরে। 
কতেক প্রকারে তোম। পালন করিয়। দৈবজোগে পরমা! সঞ্চরিল সিএ 

এত জতন করি তোঁমা করিল পালন আকশ্মীত বল তুমি নিষ্টুর বচন । 

এতেক ষুনিঞ্া! তবে কহেন নিতাই মনে কিছ না৷ ভাঁবিহ ষুন দেবি মাই। 
আজ্। কর দেখি গীয়! ঠাকুর চৈতন্য তবে আসি তোমাতে মিলিব সেইক্ষন। 

প্রনাম করিয়! তবে"কহেন নিতাই আজ্ঞা কর চৈতন্ত' ৩ক] [৩খ জেন দরসন পাই। 

প্রনাম করিল তবে অবধোত রায় হরিশে জননি তবে ছিলেন বিদায় । 
কাঁটোয়। ছাঁড়িয়। তবে চলিল। রাজপথে অকন্মীত দেখ। হইল চৈতন্য সহিতে। 

শ্রীনিত্াানন্দ বাঁচ ॥ - 

নিত্যানন্দ বলে তোমাকে করি নিবেদন কে তুমি কোঁথাঁকে জাহ কহ ত কাঁরন। 
পরিচয় দেই মোরে ষুন মহাঁসয় পদরেনু দিয়! তুষ্ট কর কপাঁময় | ৃ 
আমি উদ্াসিন তুমি কী পুছ উপায় এত ষুনি জিজ্ঞাসেন নিত্যানন্দ বাঁয় | 

উদ্দাসিন সব্দ আঁমি ষুনিবাঁরে চাই এত বলি গলে ধরি বলেন নিতাই । 

শ্রীচৈতন্ত বাচ॥ ্ * 

চৈতন্য বলেন আমি তোমারে ষুদ করি পরিচয় দেহ মোঁরে পুছে। জতন করি । 

কে তুমি কোথাকে জাহ কি কাধ্য গমন যুনিবাঁর জোগ্য হই কহ ত এখন । 

শ্রীনিত্যানন্দ বাচ ॥ 
নিত্যানন্দ বলেন আমি হই অবধৌত নিক আঁমি পরি কটীষুত। 
কাটোওাঁতে জন্ম মোর ভাসি আইন্থ জলে চৈতন্তরুপাতে রক্ষ। করিল ইশ্বরে । 

যুনিএা ইসত হাসি কহেন নিমাই অবধোত সব্দ আমি রমনা চাই। 

শ্রীনিত্যানন্দো! বাচ ॥ 

অবধৌত আস পাঁষ লিখ্যতে আছে মধ্যে যুলক্ষনং। আনন্দ সর্বভূতেস্থ অকার 

৪২. 



৩৩৯  খুখি-পর্িচ - 
বতস্য লক্ষনং ॥১॥ বাসনা সর্ধবভূতেষু সর্বভূতেযু লিলয়। । বান্ধব সর্বভূতেষু বকার তন্ত 
লক্ষনং ॥২॥ ধূলিধৃসর গাজানি ক্ষেযাণ্ে ধরনি লদা। ধন্ধাধন্য সদদাব্যক্কো। ভকার 
তম্ত লক্ষনং ॥৪॥ | 

ঢুে ছুই প্রতৃ সবে দুহে ছযসিত ইসত কটাক্ষে হাশে অধৈত সহিত । 

মিলিলেন দুে হইলা সম্ভানন ছুই। ন্ভাসনে ছুটে হইল হরসিতমন | 
মিলিলেন ছু ভাই আনন্দতরঙ্গ প্রেম আনন্দে নাচে অদৈতের সঙ্গ । 

আনন্দ? উচ্ছর পথে চৈতন্য নিতাই ছুহা বয়ম হইল। আদ্বৈত গোঁসাঁশ্ী | 
ভূজে গল! ধরি বলে মোর প্রান ভাই দেখি হরসিত হইল। চৈতন্য গোশাই। 
অনেক জতনে তোমা করিয়াছি মনে আজি আমি তোমার পাইলু ধরসনে | 
এত ফুনি হরসিত নিত্যানন্দ রাঁয় চৈতন্যের পদধুলিতে পড়িয়৷ লোটায়। 
অছৈত বলেন ছুহে স্থির কর যন জিবে হরিনাম দিয়। করহ ভাঁরন। 

অহ্বৈতের বাক্যে স্থির হৈল। চৈতন্য নিতাই ঘরে ঘরে হরিনাম দিল| ছুই ভাই। ৩খ] 
[৪ক হরিনাম গন্তপাঁ বিমোচন করিয়! নিস্তার করিলা প্রত নাম প্রকালিয়!। 

শ্রি পুরুষ বালকবিন্দস্তমের ছাল হবিনামে নিস্তার পাইল ভূমিচগ্ডাল। 
জিবে হরিনাম দিয়া চৈতন্য গোঁসাই সাবধান হয়্যা'যুন মোর প্রান ভাই। 

অছৈতনাথের নাঁম এইমাত্র জানি সর্ধ জনমে নাম নিশ্চয় করি মানি। 
এই নাঁম শ্রুবন করএ জেই জন জ্জর! মির্ত ব্যাধি নাহি হয় ত কখন । 
নামকবজ বলি যুন সাবধানে রাধাকৃষ্ঞম্বরুপ এই পরম কারনে । 
অদ্ভূত অকরন নাম কর্নার সিন্ধু ত্রিলোকামঙ্গল নাম পরলোকের বন্ধু । 
মন্ত্র বিজ জ্দি জান যুনহ কাঁরন নামের সমান ফল পাবে সেই জন। 
নাঁমকবজ বলি মহাদেব কষ্দাঁষ ব্রহ্ম জাঁহ। লাগি কৈলা বৃন্দাবনে বাঁষ। 

জে নাম লাগিল্স। ক্বগ-্গের পুরন্দর জে নাম জপিয়া ফিরে নারদ মুনিবর । 
 ভক্তিযুক্ত হঞ্ জেবা এই নাম লয় সর্বত্র সির্ধ হরিনাম ভক্তি হয়। 
পরম নিগুড় কথ। যুন মোর ভাই আমি জানি আমার বৃর্ধে আর কেহো৷ নাঞী । 
ভক্তি করি পুজে জেবা একবিজ নাম রাধাকৃফণ সখি সঙ্গে সেই অনুপাম। 
ধঙ্ধ অর্থ কাঁম মৃক্ষ নাম হইতে হয় জে জন এমন ভাবে অন্যথা কত নয়। 
ইহা ত ষুনিয়। ভাই না করিহ হেলা! সংসাঁর ভরিতে ভাই হরিনাম ভেল!। 
হরিনাম নিশ্চয় ভাঁই করে জেই জন ইহোৌঁলোক পরলোক বিশ্বীনাষন। 
অক্ষরের অর্থনাম ॥৪॥ | 

হবে কষ হবে কক ক কষ হবে হযে হয়ে রাম হুবে বাম বাম বাম হয়ে হরে। 
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হকারে ললিতাঁদেবি রেকারে বিদাখা! কৃকারে চাঁর চন্দ্রাবলি ফকারে চিত্রবরেখা। 
হুকাঁরে বঙ্গদেবি রেকারে যুভদ্রাদেবিক। কৃকারে রঙ্গদেবিস্মা ঝকারে সত্যদেৰিক।। 
কলকারেত সসিরেখ। ষুকারে শ্রীমতি নারি রুকারে প্রানপূয়া ফকারে কেলিমঞ্জরি ॥১২ 

হকারে শ্যামল! রেকারে মধুমতি 1১৪॥ হুকারে মদলফুন্দরি রেকারে চন্দ্রীবলি ॥১৬। 9ক] 
[৪খ হরেকফ্ণর সথ শ্রীদাম নাম ধরে রেকারে যুদাম কৃষ্ণ নে খেল! করে ॥২॥ 
রাঁকারেত বমুদাম কৃষ্ণ পৃয়জন মকারেত জানিহ কষ সখা ত অজ্ছুন 18। 
হকারে যুবাছুজীউ যুন বিবরন 1৫॥ রেকারে গোবিন্দ নাম এই ত লিখন 1৬ 

রাঁকারে কিন্কিনি মকাঁরে ুবল ॥৮॥ রাকারেত স্তোককুষ মকারে বন্ধন 1১০। 
রাকারে মহাঁবল মকাঁরে ক রসাল ॥১২1 হকারে দেবপুস্তক রেকারে ত জন্মিনি। ॥১৪। 

হকারে মহাবাহু জানিহ নিশ্চয় ॥১৫। রেকারে ধরনাঁক্ষ সোল নাঁম হয় ॥১৬। 

নামরতি হইলে রক্ষা করেন গোপিনাথ এই নাম বস হইলে পায় কৃফ্ণসাথ। 

চন্দ্রের উদয় হয় রহস্ঠ সিতল ভক্তের মন ভেমন করিবে নিদ্ধল। 

রাকারে ত রক্তবন্ধ পাঁতক বিনাষে কৃষ্ণের সিতলপদ হ্বির্দএত বৈষে। 

মকাঁরে সোনার বন্নফুন বিবরন মহাবিষুজ জেরপ করিল আচরন । 
মিথ্যা বাক্য সমান পাপ নাহি আর ইহ পাপ হরে জদি কৃষ্ণ বলে একবার । 

হরেক আদি করি বিজ শোল নাম এ সকল বিজ আখথর করি একুঠাম। 
হরেক্কষ্ণ আদি করি হরে অষ্ট নাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ আদি করি চারি অঙ্পাম। 

বাম রাম চাঁি নাঁম প্রেমগুননিধি রাঁধাঁকৃষ্ণ চাঁবি নাঁম মিলাঁয়ল বিধি । 

হরেবৃফ চারি নাম বিজ পরাঁৎপর ইহারে প্রনাষ করি হইয়া তৎপর । 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ চাঁরি নাম কামবিজ বল রামরাম বিজ অষ্ট'নাঁম অক্ষর। 

ত্রঙ্গবিজ কামবিজ রমাবিজ নাম তিন বিজ পুষ্জণ হয় শ্রীহরি নায়। 
বাকারে রাধার নাম চিত্ত দড়াইয়া মকারে কৃষ্ণের নাম আধি বহুত ভাবিয়।। 
হরিনাম মহামন্ত্র সর্ব ব্যাঁপিত বাঁধ।কৃষ্ণ সর্ধবক্ষন করেন পিরিত । 
রাধা রাধা কৃষ্ণ বৃষ্ণ পুন পুনর্ধবার় বারেবারে কষ কষ্ণ বাধে আর বার। 
হবিনাম তিন বিজ অর্থ হয় জেই +ঞ্দাষ কহে যুন সর্ধ্ব বৈষ্ণব গোসাঁঞী ॥ 

প্রকৃতি ভেদ পুক্ধষ ভেদ বিবরন জাহারে জে সেবে তাহা করি নিবেদন। 
ললিতা বিপাঁখা আর চার চন্দ্রাবলিক চিত্ররেখা রঙ্গদেবি আর যুভব্রাদেবিক। 

রঙ্গরেখ! সত্যদ্দেবি আর সসিরেখা। শ্রীমতি প্রানপ্রিয়। আর কেলি মঞ্জুরিক1। 
শ্যামলাধুন্দরি আর মধুমতিদেবি মদনযুন্ধরি আর চন্দ্রাবলি দেবি। 
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এ সব বাঁধার কায় জানিহ স্বরূপ আনন্দে করেন সেব! করিয়। কৌতুক । 
প্দাম বুদাম আদি সথ! শোঁল জন পুর্ব্ব লিখিয়াঁছি তাহা-করি নিবেদন 19খ] 
[৫খ ললিতা করেন ছুহাঁর তাম্ুল সেবন বিসাখ। করেন গন্ধ চন্দন লেপন। .. 
চন্দ্রাবলি করেন কপুণ্সেবন সত্যাদেবি রাধার বেস করে অস্ুক্ষন | 
সসিরেখা জলসেব। করে অন্গক্ষন'*" 

শ্রীমতি দর্পন দেন বন দেখিতে প্রানপুয়। মাাল্যসেবা করে হরসিতে। 
কেলিমঞ্ুরি জোগান রত্ব ভূসনে শ্যামল। পঞ্চ উপহারে খাগান প্রানপনে । 

মধুমতি পাঁথ। করেন সর্বক্ষন। ইতি। 
মদনযুন্দবি পুষ্প লইকসা করে পুষ্পবেষ করেন ছুহাঁর সবিরে। 
চন্দ্রাবলিদেবি তবে চান্দোয়া ফেলান তাহাতে রাধাকৃষ্ণ সদ কড়া করেন । 

এই সব আদি করি সর্বগোঁপবধূ আজ্ঞায় করেন সেব। পিয়ে প্রেমমধু। 
হরেকুষ মহা মন্ত্র অতি গ্রপ্ধন্থরি সর্ধমন্ত্রের সার এই বিজ পরাৎপর ৷ 

এই মন্ত্র জেব। জপে শ্রদ্ধাপ্লিত হয়্যা বাধাকষ্প্রিয় হয় সে কী কহিব ইহ1। 

সিশ্তে কপা করি গুর্মন্ত্র কহেন . দেবতার ছুল্পভ করি উদ্ধার করেন। 

এমত দির্্য আর নাহি প্রিথিবিতে তাহ! দিলে পালক হয় গুরূর প্রনতে ৷ 

গুরূকে প্রনাম করিবে ছাড়িয়া অভিমান কবজ পড়িবে প্রভুর করিয়। বিধান । 

সেই পায় রাঁধাকফ্ের প্রেম জানিহ নিশ্চয় গৌরচন্দ্র কহেন যুন নিত্যানন্দ ভাই । 

কহিব তোমাতে ইহ। রখিহ হিয়ায়*** 
অভক্ত হয় জি ছিজ ব্রাঙ্ধন দম্ফ করি জদি হয় বৈষ্বগন। 

তাঁরে ন৷ গ্রকাসিয়া। নিগুড় বচন. সত্য পালিহ এই আমার বচন। 
ভক্তিফুক্ত সিশ্ঠ জদ্দি হয় আপনার সাধন করেন তারে কহিয়ে একবার । 

মিনতি করিএ আমি বৈষ্কবচরনে কাতর হইয়। তৃন ধরিয়। দসনে। 

অবৈষ্ণবকে কদাচিত না করিহ প্রকাঁষ নিবেদন কৈল এই গোঁপীকৃষ্জদাষ ॥ 
ইতি। শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দসধ্াদ হবিনীমকবজ সম্পৃন্নৎ ॥ ৫ক] 
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[৫৩ক পীতামোহ চৈতন্য লোকেতে জানয় ধন্য জনক আঁচার্ধ্য দেরিদাস 
জননি কাঞ্চনি নাম তার যুত বলরাম কালিক। পুরিল জার আস ॥৬৮1৯॥ 

॥ অষ্টমজল। আঁরুস্ত ॥ 

কালিকাঁর চরনে ষুনে গুনবতি রানি 

শ্রবনমঙ্গল কথ। আমার পুজার গাথ। এই কথ্ধা কলুষনাশিনি । 
মহীপ্রলয়ের কা]লে প্রথিবি ভুবিল জলে বটপজ্রে ভাঁসে নারায়ন 
প্রভুর রক্ষার লাগি লোচনে আছিল জাগী চরাচব কবিখ। তক্ষন। 
্রন্ধ পদ্ধনাভি লালে ললিত পর্বততজালে তাহাতে জনমি প্রজাপতি 

দেখি সকল নৈরেকার জলজন্ত নাহি আর উপবাষে বহু কবে তৃস্তি। 
নিরন্তর স্তববিধি হেনকালে গুননিধি কল্পেহুইতে মাল পেলে জলে 

সেই মলা অন্থুপাম মধুকৈটব নাম জনমিল ছুই মহাবলে। 
খুধায় আকুল হইয়া ছুই বির বুলে ধায়া জল দেখে ন। দেখে আহারে 
হেনকালে প্রজাপতি পল্মাসনে করে স্ততি যক্গ দেখি ধাই গিলিবারে । 
নিদ্রারুপি ভগবান দেখি বির পরিজআ্রীন আঁ ৫৩ক][৫৩খ মারে করিল বহু স্ততি 
সেই প্রলয়ের কালে অযুর বধিছ জলে আমারে পুজিল প্রজাপতি । 

শ্রজন করিল খিতি কুলে নাঁম হইল সতি [দ?ক্ষজজ্ঞ করিস্থ বিনাস 

সেই হইতে পশুপতি হিমীলয় কৈল স্বীতি তপিস্ব্য করিল কিতিবাঁষ। 

দন্ছজ মহিসাধুর নিলেক দ্বেবতাঁপুর দেবগন ফিবে খিভিতল 
যুনিঞ। দেবতা বানি হরিহর পঞ্মধুনি তেজে সক্তি তেজে অঙ্গ জল । 

তাহাতে আমার জর্শ দেবত। বুবিল কন্ম নানা আস্ত দিজেন ভূসন 

বিসম সমর মাঝে বধিল অধুবরাঁজে আমারে পুজিল দেবগন । 

সু নিভু রাজা করিল দিবেরপুক্জা ঘর পাইয়া জিনে ত্রিভুবন 
জতেক দেবতাগন টৈল মোরে ক্বঙরন আমি আপি দিল [দরসন । 

বর দ্বিল দ্বেবগনে কোপ পাইল মোর মোনে নিবাষ করিল হিমালয় 
না জানে মবনকুপ দেখিয়। আমার রুপ চগ্ড মুণ্ড সুন্ুবাজ। কয় । 
চও্ড মুণ্ডের বানি হরলিতে পদ্মবুনি ছুত দিল্অ। জান সমাচার 
মোরে ধরিবার তরে ধুর্মলোচন নিরে পাটাইয়। দিল ছুকতায়ে । 
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গেল ধূর্মলোচন কহিলেক কুবচন হৃুহস্কারে গেল ভন্ব হইয়! 
ুক্ষলোচন পড়ে চণ্ড মুণ্ড ধায় বড়ে খড়েগ তারে পেলিল কাটিয়া । 
রক্র্বিজ আইল রনে লিলায় বধিল বানে ন্ুভূ নি ৫৩খ] [৫৪ক যু ধায় বলে 
আসিয়া আমার ঠাই বনে পড়ে ছুই ভাই অবসেষে বলির পাঁতালে। 
সু নিস্বভু বদি দেবতার কাষ্য সাদি ইন্দ্র লইয়৷ গেল স্বগ্যবাঁস 
খীতিতে ঘুরথ রাজা ন। করে আমার পুজা মোর কর্মে নাহি অভিলাস। 

সেই পাঁপকাল গেল রিপু হইয়াছিল সত্য করি গেল বনবাস 
বনচারি যুরথ রায় অতি-সোকে অভিপ্রায় ধনরথি হই গ্রেহ নাস। 

একে গেল। নুপবর বনে হইল দোসর সমাধি যুরথ ছুই জন 

সমাধি যুরথরাঁজে জময় কাননমাঝে দুহে ছুর্থ কৈল নিবেদন । 

ছুহে ভাসে দুর্খ জনে গেল সে মেধসের স্থানে মেধষ কহিল মোর কথ। 
সমাধি যুরথ রাজ! করিল আমার পুজা আমি তারে হইন্ু বরদাতা। 

নিজ কাজ আচাধ্যসির্ধা কৈল মোর সর্গ্য এইতে গেল কত কাল 

দেখিল খিতিতে রাজা ন| করে আমার পুজা! বিরবাহু নাঁমে মহিপাঁল। 

লইবারে পুষ্প পাঁনি যুরত রাজা আ ৫৪ক] [৫৪খ পনি পুজা লইল তাহার ভূবনে 
কৈল তার উপধাম বিক্রমআদীত্য নীম টিক দিল জত নৃপগনে । 
সেবে মোরে ভা্ুমতি বিক্রমআদিত্য পতি হইব একান্ত রাত্রি দিনে 
বিক্রমআদিত্য রাজা করিল আমার পুজা বেতাল দিলাঁঙ তার সনে । 
বেতাল করিআ সঙ্গে ভোজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে বিভাহ করিল ভাঙগমতি 

করিআ| আমার পুজ! সর্গে গেল সেই রাজ যুন বিএ রাঁজার] যুবতি ॥১। 

আমী গেলাও সর্গেপুরে ইন্তর ত্রদ্মা বদ করে দেবপুরে অকালমরন 
ইন্্র পায় পরিতাপ ঘরে জাইতে সেই সাপ ভয় গেল। আমা দরশন। 

ন। চাহি ইন্জ্রের পাঁনে নৃর্ত্যকীরে ভাক্য আনে বৃত্থ্যতে মোহিত দেবগন ৫৪খ] 
[৫৫ক দেব বিদ্যমানে নাচে আপনি কুমার কাছে তালভঙ্গ দুহে দরসন। 
অহ্থিনিকুমার পাপে আসিআ। আমার সাপে তোমার উদরে জনমিল 

চন্দ্রীবলি সাঁপগতি কুস্তির উদর স্থিতি বিষ্সতি নাম ধরিল। 
যুন গুনবতি রানি পুর্বে ছিলে স্পুত্যনি এবে পুত্র হইল মোর বরে 

তোর বেটা পড়ে হ্থনে দ্বিগবিজ্ইরে জিনে লোক দিয়া কহিল বিদ্যার । 
রাজার মাধব ভাঁটে আইলেন তোঁমাঁর পাঁটে বিদ্যরে কহিল রুপকথ। 

- সুনিএ যুন্দর তোর হ্বঙরন করে মোর. যুন্দরে হই বরদাঁতা। 
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থাকিঅ। আপন রঞ্ধে তোমার পুত্র সঙ্গে বর্ধমানে কৈল উপন্রিত 

বাঁষ! মালিনির ঘরে তোমার তনআ করে পুষ্প গাথি ভেটি বিদ্সতি। 
দেখিআ বিদ্যর রুপে পড়িয়। মদনকুপে মোরে পু স্বগবান] করে 
তোর পুজে দ্িচ বর মালিনি বিদ্যার ঘর যুলজ হুইল মোর বর। 
বাড়াইল প্রম নেহা ছুহার গন্ধব্ব বিভী বৎসরেক আছিল গোপথে 
তাহে হই প্রমবন্ধ গন্তে ধরে সদানন্দ ৫৫ক] [৫৫খ দখিগন করিল! বিদিতে। 
কোঁপ হইল নুপবরে যুন্দরে কোটালে ধরে লব] গেল রাজবিদ্তমানে 

তোর বেটা মোরে দেবি করিল য়নেক কৰি নৃপ চাহে বধিতে মসানে। 

তোর বেটার ঝুনি বানি হরসিংহ নৃপমুনি দেখিবারে চাঁহছিল আমারে 
তোর বেটার ধ্যনে আসি ষভ। বির্যমানে দেখ! দিস্থ আঁসি তার তরে। 
বিরসিংহ মহারাজা! করিল আমার পুজ। পুহ্থরুপি কন্য দিল দানে 
তুমি পুজ। কৈলে মোরে পুত্র পৌত্র বধুঘরে আল্য মে! তোমার বিদ্যমানে। 
পুত্র পৌত্র বধু ঘরে তুমি পাধরিলে মৌরে নাহি কৈলে বরাত] উজ্জরন 
নিঞা মোর অন্ষমতি রাক্ষসি তোমার নাতি কোঁপে আসি করিল তক্ষন । 

সষানমুণ্ডপ ঘরে যুদ্দর ত্বঙউরন করে আমি সদানন্দে জিআইলু 
যুন গ রাজার রানি অবসেষে নাহি বানি গুনসাগর পুজা কৈল। 

আমার কথন এই সাঁদারে ষুনিব জেই তার ছুঃখ”নাহিক কখন 
নাহি তার সন্কুভয় সর্ধত্র করাব জয় ধন ধান্য”করাব পুরন । 

সাদাবে ফুনিব লোর্ক ৫৫খ][৫৬ক নাহি পিড়্য রোগ শোক এই জত ব্রতেব কাহিনি 

অষ্টমঙ্গল। সাঁয় শ্রীকবিসিধরে গাঁয় বদনে নাঁচয় জার বানি ॥৬৯|... 

**শ৬০তক চাপিয়! মরালরাজে নান! জন্তগন সাঁজে সত্তদে কাপয় ত্রভূবন 

দেখি ব্রহ্ম! ভয় পাইয়া ধায় হংস তিয়াগিয়া উপনিত জথা নারায়ান]। 
কাপয়ে সকল গা মুখে নাহি স্বরে বা কহে ব্রহ্মা গদগদ বানি 

ষুন প্রভূ লক্ষিপতি শ্রজনকরয় অতি কেমত দেবতা নাহি জানি। 
যুন প্রতু স্যমরায় দেবের দেবত| রায় দেবতার ঘুচিল বিষয় 
কাতরেতে দিল ভ্রষ্টী গগনে করয় অর্টি নিবেদন কৈলু মহাসয়। 
পিতামহে। চৈতন্য লোঁকেতে জানয় ধন্ত জনক আচাষ্য দিবিদাঁষ 
বলরাম তীর যুত কবিতাঁতে কৌতুক কালিকা পুরিল জার আষ ॥ 

5৩ 
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অম্বত ব্রদ্ধার বাক্য বুনি নাবায়াখ] কোপে কম্পমাঁন প্রভু লোহিতলোচ[ন]। 
অকারনে ৬০ক] [৬০খ বলে ব্র্ষ। নাহিক অন্রতী বিসয় করএ ছুর কমন দেবতা । 

এতেক বলি। প্রত গরুড় চাঁপিল সঙ্খ চক্র গদা পদ্য চারি হস্তে নিল। 
বিশ্ময়ইল প্রতৃ ক্রোধে উর্তরোলি অস্তোরজামিনি মাতা জয় ভব্রকালি। 
কুটি বিষ শ্রজন করিল ততক্ষন সঙ্থ চক্র গদী পদ্য গরুড়বাহন। 
সিংহনাদ করে সভে বাস বাঁজাইয়া ভ্রাসিত হইল বিষণ তাহ। ত দেখিয়া । 
অস্তরিক্ষে মহাঁসব্দ করে দেবগন হেনকালে মহাঁদেব দিল দরসন। 
সিব বলে অকারনে প্রলয় কেন হয় কেমন প্রলয় এই বল মহাঁসয়। 
রক্ধ! বিষু। বলে সিব না! জান করন কুটি বর্ম! বিষণ ইন্দ্র কে করয় শ্রজন। 
সিব বলে এক তিল করহ বিলম্বন অকারনে প্রলয় কেন বুঝিব কারন। 
বসে চাপি সদীসিব তথাকারে জান সঙ্গেতে ক্রল সিঙ্গ ডদ্থুর বাজান । 
বৃসে চাশিয়। ৬*খ][৬১ক আইসে নাঁচে ঘেব যুলি অষ্ট অট্ট হাসিতে লাগিল! ভন্রকালি। 
অবিলম্বে সদানন্দ পরসে গগন প্রলএবে মেঘে জেন করিআছে গজ্জন। 

ছুটিল সিবের বুস পাইয়! মহা! ডর গগনমগ্ডলে মাতা বলে ধর ধর । * 
ছুরে গেল ভন্থু বিসান নাটিথাল কোথা গেল সিদ্ধিঝুলি নন্দি মহাঁকাঁল। 
সিবের ছুর্গতি দেখি বলে তত্রকালি হল হল এইবার প্রভূ সাস্তি যুলি। 
আপন! পাঁসরে সিব ফিরে পথে পথে ক্রপাঁমহি ভত্রকালি তুলিলেন রথে। 
আঁকি পালটিয়। সিব জিজ্ঞসে কারন কহিল সিবেরে মাত৷ সব বিবরন । 
জমের সকল কথা কহিল 'সিবেরে মহামীআ। গুন সিব কহিল বিষুরে। 
হরসিত হইল জতেক দেবগন কালিকাঁর তবে মভে করেন স্তবন। 
স্তবেতে হইল বস দিবি নাবায়নি নিজ পুরে গেল দেব দিল জয়ধ্বনি । 

বুরভিব ছুর্ধ [দি]আ অভিসে ৬১ক]৬১খ ক করি বসিলেন সিংহাসনে রাঁজরাজেম্বরি | 

চারিদিগে জয়ধ্বনি করে দেবগন কহিতে লাঁগিল। মাতা সব বিবরন । 
হরদিত দেবপুরে করে কোলাহল শ্রীকবিনিখর কহে সমপ্ত গান হইল | 
সভাকার ভত্রকালি হইল স্বঙরন ক্রুপা করি হও মোরে তুমি স্থপ্রন্বক্+। 

বৃত্ত সাংঙগং কৃতং কম্ম জানতং । এই সাক্গং। কাদাখং বৃত তর্ততং । 
আপনি দিল কাহিনি ভাল! মন্দ চির্তে কিছু জানি বা! না জানি। 

সম্পুর্ন হইল মাতা চল নেজ স্থান সপনে দিলে [গীত] বলে বলরাম | 

এ ইতি কালিকা মঙ্গলকথ। সমাপ্ত ॥ পুস্তক সমাপ্ত সন ১২২৪ সাল। ভারিক ৮ কাক্তি মোজ 
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বুদ্বার ৷ তিথি ত্রির়দসি। অড়াই প্রহর হইলে শ্রীরামকান্ত নাথং পৃণ্ডিতং। পুস্তকং লিক্ষিতং দবৌস নাস্তিং। 

অক্ষরং দোসা নং। সীং। সাংকিম। খুরুট দরজায় সিবস্তানে পুর্ব্বমুখ সাপ্তাথং জাগরন « নাচাড়ি রাত্রি- 

পাল। € পাল। চ॥ 

[৫৪গ মননাবন্দন। 
[৫৪ঘ ধর্মঠাঁকুরের বন্দন! 
[৫৫গ, ঘ হিসাব, সন ১২২৩ সাল 

[৫৬গ, ঘ, ৫৭গ, ঘ, ৫৮গ, ঘ, ৫৯গ শ্রীকষমঙ্গল, কৃষ্দাস 

[৬*গ, ৬১গ, ঘ গোবিন্দমঙ্গল, কর্ণমুনির উপাখ্যান 

১১৫ রাজবল্্রভীবন্গন।, বিজ গঙ্জারাঁম (১০০৩), পত্র ৪ (১, ১-৩), আকার 
১৪২” ১৫ । ৰ 

[৩খ দ্িক্ গঙ্গারাম গাঁয় রাঁজবল্পবির পাঁয় হরি হবি বলো৷ সভে বন্দন। হইল সায় ॥৩ধ] 

১১৬ অন্নদামজল (কালী ব্রত), ভারতচন্দ্র (১০০৬), পত্র ৮ (৫০-৫৭), আকার 
১৪7 ১৫ €? 1 

[৫৭খ ভারথ সরস্ব্য ভনে হরি বল সর্ধজনে কালিব্রত সমাপ্তহইল ॥ 
এতো ছুরে অন্নযদামঙ্গল সমাপ্ত হইলা ॥ 
যুন্দরের ন্বর্গ্যবাঁস জেই জন সনে তাহারে সন্তোস কালি রাখেন কল্পযানে ॥ 

ইতি। জখাদিষ্টং তখ। লিখিতং লিক্ষণকের দোস নান্তি। ভিমন্তয়াপি রনে ভঙ্গ মুনিনঞ্চ মতিভ্রম ॥ 

ইতী লিখিতং ী্রীরামকান্ত দেবনাধ। ইতি । সন বার ১২ সয় ৩৬ সাল ১১ কাত্তিক সমবার তিথি 

চতুদ্দসি ।৫৭খ] 

১১৭ গণেশবন্দনা, জরস্বতীবন্দনাদি, শ্রীরঘুনাথ (১০১২), পত্র ৩ (১-৩), 
আঁকার ৯₹ ১৩২? | 

[২থ শ্রীরঘুনন্দন ভনে “গনেসের ও চরনে হবি বলো বন্দনা হলে সায় ॥ 

১১৮ আর্ধা, দ্বিজ পার্বতী (১০১৫), পত্র ২ (১-২), আকার ৯২? ৮৭71 

[১ক'"'সপ্ত বিস্তা এগার পোয়া! তের চর্দ জাম 
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কড়াঁর নিয়ম এই যুভক্করের নামঃ ১.1... 
কড়ার কড়া পৌআর পোয়। কীছু আছে কাজ 

দিজ পার্বতি [কছে সোল] বত্বরাজ ১। 

১১৯ জত্যনারায়ণ পাঁচালী, রামভত্র (১০২০), পত্র ২০ (১-২*), আকার 
৬২% ১৫ ৩8” | " 

[১৯খ আরোপি মঙ্জলঘটে বস্্ আছাঁদিয়া পীঠে পাঁ্ঠালি পরএ ঘিজ্ববরে 

প্রসাদ ত্রা্ঘনে খায় শেষে ঘর সর্ধে জায় সমাপ্ত পৃস্তক আত ছুরে। 
জে জন এ কথাস্থনে সর্ব দুষখ বিমোচনে অন্ধ কুষ্ট দারিদ্র বিনাঁসে 

রাজ্যজষ্ট রাজ্য লভে বামভদ্র সেই ভা [২০কবে সত্যদেবশঙ্গীত প্রকাশে ॥ 

ইতি বৌ] তত্ত্রে সত্যদেবসঙ্গীৎ সমীপ্তঃ ॥ ্রীদুর্গীয়ৈ পম ২*ক] 

১২০ চাগক্যঙ্লোক (ভাব), অজ্ঞাত (১০২৫), পত্র ১৯ (১-১৯), আঁকার 
১০? ১৫ ৩৪” । পু 

[১ক চানক্য শ্লোলক পঠিত শ্রীরুত্রীনিকান্ত ম্ডল-_ 
সাঃ গৌলগ্রাম পরগনে মুজফরসাহী সন ১২৩৩ বার সও তেতিষ সাল-_ 
আখেরি-_- 

১২১ দ্লিল-৭ খানি (ক-ছ) ১০২৬ (ক), পত্র ১, আকার ১১? ৬?। 

৭ সকল মঙ্গলালয় শ্রীস্থধদেব গোঁশ্টামীণং__ 
[সুচরিতেয়ু। ব্রদ্ধোর্ভরং পত্রমিদং লিখণং ।-_ 

কার্ধযঞ্চাগে তরফ কলীগ্রাম পরগণে রূকুলপুর-_ 
জোয়াব মালদহ সরকার জন্নতাবাঁদ পরগণ। মজকুর হামারে তালুক ইসমে তরফ 

মজকুরমে বসতবাষ ও গুজরাণী আগ্তাধি জমী সব্ব মবলগে ২৩ তেইস বিঘা ও আমকা! 

দ্ররখত ১২ বাড়ো পেড় তুমকো ত্রন্দোতর দিয়া গেয়া ময়ফিক তপশীল চিহ্নিত 
লে করকে আঁবাদানসে শ্রীপ্রীপাতদাঁজীওকে। আসীষ করকে পুত্রপোত্রাদীসে ভোগ 
করঙ্গে ইঞ্কা মালগুজারিসে এলাকা নাহী এতঘর্থে ব্রন্ধোর্ভর পত্র দিয়া_ইতি সন 
১০৬২ এক হাজার বাঁসট্রী সাল তারিখ ২১ কার্তীক-_- 

| শ্রীসবদল খানম 
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১০২৬ (খ), পত্র ১ আকার ১০? ৬২” । 

৭ সকল মঙ্জলালয় শ্রীরামরাম শব্দ নাহাজীনজ,ম-_ 
যুচরিতেু ব্রষ্ষোত্রর পত্রমিদং লিখণং কাধ্যধশগে-- 

তরফ কলীগ্রাম ও বরগীর্ধ সৈয়দপৃর পরগণে বূকুলপুর জোঁওাব মালদহ সরকার 
জন্ন তাবাঁদ পরগণা। মজকুর হাঁমারে তালুক ইসমে কলির ও বরণীর্ধ সৈয়দপুর 
হর দো গাঁমে বলতবাষ ও গুজরাঁণী সব্ব মবলগে ৯৭ সাতানর্বই বিঘ! লাখো। আপ্চাদা 
জমী ও ২৫ পচীষ পেড় আমকা। দরখত তুমকে। দিয়। গেয়! মণাফীক তপশীল হর দে 
তরফক। গঁ! গ। যে জমী চিহ্নিত লেকে আবাদানসে শ্রীশ্রীপাতসাজীওকে। আশীষ করকে 
পৃত্রপোত্রাদীসে ভোগ করঙ্গে ইন্কা মালগুজাঁরিসে এলাক। নাহী এতদর্থে ব্রহ্ষোর্ভর পত্র 
দিয়া-ইতি সন ১০৬৩ এক হাঁঞ্জার ত্রিসষ্রী সাল ত--২৫ মাঁঘ__- 

শ্রীসবদল খানস্ত 

১২২ গান, ছড়া» ভবানী, কমলাকান্ত, *গোগপীমোহন, অজ্ঞাত (১০২৭), 

পত্র ই, আকার ১০১ ৩২। 

প'শ্রীহুগা-_ 
সহায়_ 

'**মন মুখে । মায়ের কোলেতে বসি-- 
***জুখ ভনয়ে ভবানি। কে বলে ভিকাঁরি 

*"ন দিবা কখন রজনি ॥ বিবাহ অবধি 

“কখন দিবা কখন জামিনি। কে বলে 
***য় তোমার অধিক ভালবাসে রে-_- 

'**জটাঁয় লুকাঁয়ে রাখে কাহাঁরে--. 

“ছে করূণমই ॥ প্র ॥ ও পদ বিপদ 
***কখন কখন মনে ভাবি ধন পরি 

_ **ব থাকয়ে কহ মজিয়ে বিসয় বিসে-_ 
“*শুকান্দের দোষে অসেষ জাঁতন। সই। 
,**বে স্থিতি বল.'অকৃতি 
**ই কোষলাকাস্তে আলে ইতি 
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**'ন্ব সআমিতঃ তাদৃসিন 
“গত পতি বানি ব্রহ্ধানি 
***জ কষ - 

শান ভিশন! দ্িগবসোন।! 
***হ লর্জ। মিয়ে হয়ে বনসঙ্জা 
“"পমোহনে সেই রূপ পরে মোনে কালি তিলচোন! ॥ 

প'শ্রীদর্গা__ 

সহায় --. 

তেঁতুলের এবার স্বৎসর তেতু.. 
ছেন জাব বুনের বারি । ফালগুন *** 

গাচে সাৎ করে ছরি তখন জাবে.* 

মাটে আচ্চে পথে চাচ্যে ঘরে... 
কোন জনা ছোর! তখন সরে*** 

১২৩ জত্যদ্দেবসজীত, রাঁমভদ্রে (১০২৯), পত্র ১৩ (১-১৩), আকার ১১৪” ৮ ২৪ 

[১৩ক আরোপি মঙ্গলঘটে বস্ত্র আছাদিয়া পীঠে পাঁচালি পরয়ে দ্বিজববে 

প্রশাদ ব্রাহ্মনে খায় শেশে সাধু সর্গ জায় সমাপ্ত পুস্তক আত ছুরে। 
জে জন এ কথ নে সর্ব ছুষখ বিমচনে অন্ধ কুষ্ঠ দারিদ্র বিনাসে 
বাঁজ্যভষ্ট বাঁজ্য লভে বামভদ্র সেই ভাবে সত্যদেবশঙ্গীত প্রকাঁশে | 

ইতি বৈস্তবতন্ত্রে সত্যদেবশঙ্সীত সমাপ্ত ॥ ৩ নারায়নং চতুভূ'জং শঙ্খচত্রগদাপস্মহস্তং শীস্তং 

স্বরেন্বতীকান্তং আজানু মালতীমীল। বনমা বিভূষিতং রত্ব কুগুল কেউর কিরীট মকুটজ্জলং লক্ষ্মীধূত 

পদান্থুজং ॥ 

১২৪ দ্বাভীকর্ণ পালা, দ্বিজ কবিচন্দ্র (১০৩৭), পত্র ৭ (৩-৯), আকার 

১২২? ১৪%%। 

[৯ক দিজ কবিচন্দে গান ব্যাসের কিপান হুরি হরি বল কন্যপাল! হল্য সায় ॥ 
ইতি দ্বাতাকন্য পাল! লীক্ষতে । সমাপ্তং ! 
[স্থ জথ। দিষ্টং তথা! লিখিতং দৌস নাস্থি ॥ ভিমর্সযাপি রনে ভঙ্গ মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম ॥ লিখিতং শ্ীসীমচরন 

গোসাই ॥ পঠনাত্য প্রীমতিরাম গোসাই সাকিম পাথরবাঁড়্যা। তঃ রঘুনাধবাঁটা॥ পঃ বগড়ি॥ ইতি 

২৮ আবন ॥ বার ॥ সুতুবার ॥ আদ আরভ্ত ॥ প্রথম। 
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১২৫ গ্লান, ছর্গাপ্রসাদ, দ্বিজ হরিনাথ, অজ্ঞাত (১০৩৮), পত্র ১, আকার 
১৪৬ ১৫ ৪8 । 

জা! করে! দয়ামহি নিজগুনে তজনবঞ্চিত জনে কীঞ্চিত হের নয়ানে । 

কলিতে জাগ্রত কালী শুনেচি পুরানে জাগীয়! ঘুমাও না ম। যুন কানে ॥১॥ 
তব জে সম্ভতি যুত। কাঁমসাঙ্গ জনে তব সুতে করে এ কি সহে প্রানে ॥২। 
শ্রীছূর্গাপ্রসাদে বলে মরি ম। জেখানে তব নামধুধা জেন পড়ে মনে ॥৩॥ 

জাঁও হেজানিঙ্ 

তোমার প্রেমেতে জত রাধার প্রেমেতে জত যুখ তা জানিন্থ। 

অবল! মজাতে পারে! তুমি প্রেমের কী ধার ধার 
বিপিনে জাইতে পার চরাইতে ধেন্ছ ॥১॥ 

তোঁমাঁকে হেরিয়া চক্ষে মোৌনে করি বর ষুখে প্রেমসেল হাঁনিলে বুকে 
পরানে রহিব বলি ভজীলেম বনমালি এবে কলঙ্কের ডালি সিরেতে লইন্ছ ॥৩॥ 

[১খদ্বিজ হরিনাথে বলে কালী দিলেম কুল সিলে 

মজিলেম পরের বোলে আগে না বুঝিহু ॥৪॥ 

ও সার রজনি গেল ও সারা জামিনি গেল আসিব বলিযে প্রাননাথ গ্যালে। | 

জাইতে জমুনার জলে তরুয়! কদম্বতলে । সই । ধরিয়া আমার করে সঙ্কেত করিল ॥১॥ 
সঙ্কেত করিয়। গ্রীয়ে কার কুঞ্জে রহিল গীয়ে ককিলের পঞ্চন্বরে বিরহিনি মলো ॥২॥ 

পবন বয়েছে মন্দ জেন সরদের চন্দ্র সেফণলিকে পুষ্প জত খসিয়ে পড়িলো। 

আমিবেক চুড়াধারি সার নিসি জেগে মরি 
পেয়ে চন্দ্রাবলি নারি পাঁষুরে রহিলো ॥৪॥ 
নব নিত অচ্ছরাগে পরান হাঁরাবি কবে মদনবানেতে তন্থ জরজর হলো ॥৫।_ 

শ্রীপ্রীহরিঃ ॥-_ নকল বামঠাদ দেবশন্মার প্রনাঁম। সত সহশ্রয 
সন ১২২৩ ॥-__. কটি কটি নিবে। 
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১২৬ বৈস্যকের পাভড়া ও হিসাব, রামচন্দ্র বাবু (১০৪২), পত্র ৪৯, আকার 
১৪” ৯৫1 

[১ক খশ্ীপ্রীহরি+-- * 
সন ১২২২।-- 

সিছ্িপুর-- 
খতিয়ান জমী-_- 
1৩ ৩ ৬ "সস 

তাং রামচন্দ্র বাবু_ 
মঃ, দেবতর-_ 

শ্রীী/দাম্ফরায় ঠাকুর-_ 

আসামী-__ জমী-_ জিং-_ 

এ ২০ দাঁগ-_ ০ বাত্ত-_ 

এ ২১ দাগ-_ ॥১ বাস-_- 

এ ২২ দাগ-- ৩১ বাগাঁত-__ 

এ ২৩ দাগ-__ 5/8 কলা” 

এ ২৪ দ্রাগ-_ ৩ হলুদ-- 

৪18 

১২৭ স্রীরাধাকৃষ্ণলীলার্ণব, *যুগোলকিশোর, ঈগতৃবন (১০৪৫), পত্র ২৪ (২-৬, 
৩০-৯*৩৯, ৩৯-৪৫১ ৫৮, ৫৯ ), আঁকার ১১২” ১৫৪৮ । 

'*২ক এ হেতু ভ্রেলোক মধ্যে পৃথিবী ধন্য মান্তা মথুরাঁর মহঙ্ছাম সর্বাগ্রগণ্যা 
ন্নানেতে অধি ফল মথুরার প্রিয় নিগুঢ় বিবিধ স্থান মধ্যে তাঁর হয় ।** 

[৩০থ ্রীগুরু বৈষ্ণব মোরে হও অনুকুল বাঁধাকষ্ণলীলার্ঁবে পাই যেন কুল। 
হৃদপন্মে যগোঁলকীশোর যোগ হন প্ররিত্রাণ পায় তবে এ ভবে ভূবন ॥ 

ইতি শ্রীবাধারষণলীলার্ণবে ত্রিংশ তড়ঙ্গ সমাপ্তং ॥৩০ 
[৪৫ক শ্রীপুর বৈষ্ণব মোরে হও অনুকুল বাঁধাকৃ্ণলীলার্ণবে পাই যেন কুল। 
হৃদপদ্মে য্গলকীশোর ষোঁগ হন পরিত্রাণ পায় তবে এ ভবে ভুবন ॥ 

ইতি শ্রীরাধাঁলীলার্ণবে চত্তারিংশ তরঙ্গ সমাপ্তং 8৪৫॥ 
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[৫৮ক শুন শুন প্রোতগণ হস্বে একমন ন্মস্থক্রামনিকা আধ্যধায়] হইবে বর্ন 1. 
গ্রন্থের আরস্তে তিল প্রেতৃব প্রসঙ্গ "অন্রক্ত ভক্ত ব্যক [জত অনু]ুসক্ক । | 
শ্রীকষ্কচৈতন্তগুপগবপ এক ধুয়া তাহাতে ক্বন্বররূপে '্যাছে বিস্তারিয়]। 
প্রথম তরঙ্গেতে পুতনাবধললীল! মুরাঁতে [লবে] আপি সম্ত্যয়ন করাইল!। 
ঘিতীয় তরক্কে কৃষ্ণের মৃত্তিকাভকপ যশোফারে উদরে ব্রন্ধাণ্ড দরশণ | 
তৃতীয় তরঙ্গে লীলাশকট] ভঞ্জন বিশেষ তাহাতে কিছু আছয়ে বর্ণন । 

চতুর্থ তরঙ্গে নন্গকুষরের সাপ নারদেরে স্তবে ছু'হে করিল। বিলাপ। 
পঞ্চম তরঙ্গে নারদ তুষ্ট হয়ে মহবনে বৃক্ষরূপে জন্মিতে কাছিয়ে । 
উদুখলে যশোদার কৃষ্ণে বন্ধন সে লীল! বান্পীরে বহু হয়েছে বর্ণন । 

জান্ুচংক্রমে কৃষ্ণের বাহিরে গন জমল অঞ্জুন বৃক্ষে কবেণ ভঞ্জন। 
ব্রজবাসীগণ-তণ্া করি আগমন নেক প্রকার লীল। তাহাতে বর্ণন। 
ষষ্ঠ তরঙ্গেও ওই লীলাপ্রকরণ অন্ুসঙ্গে বুঝিবে সকল শ্রোতগণ। 

সপ্তম তরঙ্গে বাল্যলীলার কৌশল ' চাদ চাঁওা আদি লীল! বর্ণন হইল ॥৭॥ 
অষ্টম তরঙ্গে বনে সখাগণ সঙ্গে নাঁন। খেল! করেণ কৃষ্ণ নান। রঙ্গে 8৮1 

নবমতর খেলায় কৃষ্ণের হারি হৈল সেইকাঁলে উত্তরগোঁষ্ঠে কাঁল আইল 191 
দশম তরঙ্গে শ্রীরাধার পুর্ববরাঁগ বিস্তারে বর্ণন যত আছে সেই ভাগ। 
কৃষ্ণ বলারামে] বাণী করাঁপ ভোজন এ তরঙ্গে সে লীলার আছে বর্ণন ॥১০। 

নন্দরাজ শভা শোভ। বিস্তার বর্ণন রামরুষ্চ তথা বৈশে আনন্দিতমন ॥১১॥ 

রাধাকৃষ্ণের উত্্কাঠা বাশ তরঞ্গে চমৎকার কথা যত প্রেমের তরঙ্গে 1১২1 
তুয়োদশ তরঙ্গে কৃষ্ণ পৌর্ণমাসীসঙ্গে চমৎকার কথা যত প্রেমের তরজে ৪১৩॥ 
চতুর্দশ তরঙ্গে কৃষ্ণ উৎ্কণ্! বর্ণন পৌর্ণমাসী সখাগণে কথোপকথন ॥১৪। 

পঞ্চদশ তরঙ্গে রাধার অভীলার ৫৮ক]৫৮থ বেশ বনায়েন সখীগণ চমৎকার ॥১৫। 

ষোড়শ তরঙ্গে বাধ। কুক্ছুম চয়ন নিকুঞে কুন্মেশর্ধ্যা কবেণ রচন। 

পৌর্ণমাসী কৃষ্ণ সঙ্গে নানা কথ। ছলে পৌর্ণমাপী কৃষে লয়ে নিকুঞজেতে চলে 1 
কৃষ্ণের বিলম্বে রাধার উতৎ্কঠাবর্ধণ সখীগণ সহ তাহ করিলেন গাপ 4১৬। 
সপ্তদশ তরঙ্গে কৃষ্ণ নিকুপ্ধ গন লখীসহ্ শ্রীমত্তির সঙ্গে 'দরশণ 
নিকুঞ্তবিহারলীল। হইল বর্ণনা প্রসঙ্গাঙক্রমে আছে গুহ উপাসন|। 
ুর্ধন্ত সময়ে কৃষ্ণের গোষ্ঠেতে গন শ্রীরাধার গৃহে যাত্তা ঘঙ্গে সথীগণ ৭১৭ 
অষ্টাদশ তরঙ্গে গোষ্ঠে গিয়! সথাগণ পূর্বদিনের হারি কৃষ্ণ করিল! পাঁলন + 
গুন খেলা! আরভিলেন দখাগণ রাম দলে খেলা হারি হইল তখন ॥১৮| 
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উনবিংশ তরঙ্গে রাধ। উৎকন্ঠিত। সখীগণ কাছে কন নিজ মনব্যখ। ॥১৯ 
বিংশতি তরজেতে শ্রীরাধিকার বেশ সখীগ্ণ বনাইল। অশেষ বিশেষ । 
রাধার বিল্বে কুষ্ণের উতৎ্কঠ বিস্তাত সখীসহ তথা রাধা কৈল! অভিসার । 
অচেতন হয়ে কৃষ্ণ কুঞ্জে পড়েছিল। শ্রীমতি আসিয়া কষে, নিশ্চেষ্ট ফেখিল1 । 
সকম্প হইয়। রাঁধ। অচেতন হল শ্রীকষ্ণের অঙ্গোপবি শ্রীমতি পড়িল 1২০॥ 
একবিংশ তরঙ্গে কৃষ্ণ বাঁধাঙ্গ পরশে চেতন পাইয়। কুষ্ণ উঠিল হরিষে। 
্রস্ত হয়ে শ্রীরুষ্ণ রাধারে কোলে নিলা, ধর চুদ্ধিয়া তাঁর চেতন করিল! । 
তবে কুপ্রপুঞ্লীল। ছু'হে আরস্তি*", 

দেবীগণ সখীগণ আনন্দবর্ধণ এ তরঙ্গে এই সব হয়েছে বর্ণন 1২১৪ 

দ্বাবিংশ তরে রাম কৃষ্ণ বন্য বেশ যশোদ। [বেশ] ছুহে বানাইল! বিশেষ । 
সখাগণ সঙ্গে রঙ্গে আইল। কানন বৎসাক্মরবধলীল। হৈল সেইক্ষণ 1২২৪ 
তৃয়বিংশ তরে ***৫৮খ] 

[*৫৯ক শুন শুন শ্রোতাঁগণ হয়ে একমন এ গ্রন্থের মাহাঁত্সা কিছু করহ শ্রবণ। 
শ্রীরাধারুষঞ্লীলার্ণবে দ্বিপঞ্চাস তরঙ্গ শ্রবণে পঠনে যাঁর বাড়ে প্রেমরঙগ ৷ 

এতএবে শ্রদ্ধা! করি গ্রস্থ কর ভক্তি অনাশে মিলিবে এতে রাধারুফে ভক্তি । 
বাখাকষ্ণলীলার্ণবে মগ্ন কর মন পুনঃপুনঃ কর ইহা শ্রবণ পঠন। 
মনুষ্য ছুল্পভ জন্ম ষদ্যপি পাইলে সংসারে মজিয়। ব্রজভজন ভূলিলে । 
শুন রে শুন রে নর হও ত্বরীপর বিলম্ব নাহিক বহু যেতে যমঘর । 
ওরে মুঢ় অবুঝ কিছু নাঁহি বুঝ সার কেন পড়িয়াছ এই অসার সংসার । 
দ্বার! পুত্র বন্ধু মিত্র গৃহকর্ম ধর্ম অজ্ঞানে করিছ কেন ন। বুঝিয়! মন । 

বার বার কতবার যাতাআত কৰিলে এবার কি বার বার বারের লেখায় পড়িলে 

পলে পলে আ'ুক্ষয় ভাবিয়ে না বুঝিলে নবাধম বিষম নরকেতে পড়িলে । 

হায় হায় কেন বাঁধাকৃষণ না ভজিলে বৃথ। এ সংসাঁরকৃপে কি লাগি ডুবিলে। 
ছ[ড় কুটানাটা মন কর পারিপাঁটা ব্রজউপাসন। বিনে নরে নাহি খাটা। 
কম ধর্ম যাগ যোগ বৈভব বিভোগ যানিহ এ সব মাত্র ভববন্ধ রোগ। 
সদাচাঁর সৎসঙ্গ সদগ,রুর আশ্রয় এ সব বিহনে ভববন্ধ ক্ষয় নয়। 
মনয্যজনম অন্য কিছু জন্য হয় কর্তব্য কি ব্রজলীল! হুচিস্তয় । 
জন্ম জন্মাস্তবে যার থাকয়ে সকৃতি রাধাকষ্ণলীলায় তাহার হয় মতি। 

ব্রজেধাঁমে বাস কৰি মাধুকরী করি. যমপার বারি পিয়ে অঞ্জলী ভৰি ভবি | 

চক্রবেড় পরিক্রম। তৃসন্ধা| করয় যোগপীঠে রাধাগোবিন্দ প্রণময় | 
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শ্রবণ কীর্ভণ নর্তুণ আরাত্রিক দর্শণ তবে ত লীলায় হয় সর্বদা স্ফুরণ। 
মহাঁভাগবতের গ্রস্থ ৫৯ক] [৫০খ শ্রবণ পঠন তাহাদের শ্রিবিত্তি হয় সদ সর্বক্ষণ ।: 

এ গ্রন্থেতে আছে সব লীলার বিস্তার শ্রবণে পঠনে যার হয় ত নিস্তার । | 

গ্রস্থপঠে সকল সন্ধান বুঝ! যায় সেই অনুসারে করে সাধন আশ্রয়। 
বহুভাগ্যে গ্রন্থে শ্রদ্ধা জন্মে জীবে অনায়াসে প্রেমভক্তি পঠনে মিলিবে । 
অতএব পড় শুন গ্রস্থ শ্রদ্ধা করি অনাশয়ে ভবকৃপে হৈতে ঘাবে তরি । 

রাধাকঞ্ণচলীলার্ণব দ্বিপধণাশ তরঙ্গ সমুদ্ধয় পাঠের ফল হইল প্রসঙ্গ । 
কিন্তু প্রিতি তরঙ্গের ফল এইরূপ এই কথা শ্রোতাগণে যানিহ স্বরূপ । 
সকল গ্রন্থের পাঠে যে হবে অশক্ত একতর প্লাঠেও তাহার আছে উক্ত। 

আর কিছু শুনহ সন্ধান শ্োতাগণ অনুক্রমনিকা যেই অধ্যায় বর্ণন। 

প্রথম পর্যস্ত মহাপ্রভুর বর্ণন বিচিত্র পবিত্র ধুয়। তাহাতে বর্ণন। 
তাঁর পর এক তরঙ্গ দ্বিনাগতি দশ তারপর একদশ পর্যস্তয়ে বিংশ । 

তারপর একবিংশ ত্রিংশ পধ্যস্ত তারপর একভ্রিংশ চত্তাবিংশ অন্ত । 

তবে একচত্তাবিংশ ঘ্বীপঞ্চাশ আর্দি এই অচ্ুক্রম য়েই প্রিতিদিন সাধি। 

সমস্ত গ্রন্থে এই রচে য়েই ফল এ অধ্যায় সেই ফল লভয়ে সকল ॥ 

ইতি প্রীরাধাকৃ্চলীলার্ণব গ্রন্থ সপূর্ণ ॥৫৯খ] 

১২৮ রামায়ণ ( লঙ্কাকাণ্ড ), কৃত্তিবাস (১০৪৭ ), পত্র ১৩৫ € ১-২১ ৯-১৪১.), 

আকার ১৩২” ৮ ৪২ । 

[১৪১ক রামায়ণ যুনিতে জেব। করে অভিলাস শর্ধা পাঁপ] খণ্ডে তার] বৈকু্ে হয় বাঁস। 
ক্িশ্তিবাস পণ্ডীতের কবি অন্ত্রতের ভাগ এত ছুরে সমাপ্ত হইল লঙ্কাকাণ্ড ॥ 

জথ। দৃষ্টং তথা লিখিতং-_মুনিনীঞ্চঃ মতিভ্রম । সঅক্ষরমীদং প্রীঈশ্বরীদাস ॥ ০০০০৪ ॥ সক 
১৬৫৮ ॥ কর্কট রাস কৃষণ পঞ্চমী ভ্রগুবারে ছুই প্রহর সমএ ১৪১ক] 

১২৯ মঙ্থাভারত, কাশীদাীস (১০৪৮ ), পত্র ৭, খণ্ডিত, আকার ১৪” ১৫ ৫?। 

[২খ ইহলোকে ভজ ভাই পরলোকে সর্গ জাই ভারথের পু[ণ্যক]থ। স্থনি 

শ্রবনেতে পাপ ক্ষয় সংগ্রামেতে বিজয় কাঁসিদাস বিরচল জানি ॥ 

ইতি মহণতারথের কন পুর্বব সমাপ্ত পঠিতং শ্রীভলানার্থ মহা'প্রীত্র সাঁকিম ভাদ্র পঃগণে সিমিলাপাল ॥ 
লিখীতং শ্রীসিতারাম দাস দর্তত্ঘ..*সাঃ রাইপুর পঃগণে গড়গড়া। ॥ সন ১২৬৭ সাল তারি ১৬ চৈইতি বেল্যা 

ছুই প্রহররে সময় সমাপ্ত রোজ গুরাবার ২০] 
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«* জতানারান জনক (লীরের কীভ'ন), কামের €.১০৬২ ), পল | 
€৪-১৫, ১৭১৮ ) আকার ১৩২৮ ৮৫৪৯ |. 

[১৮ক গ্রন্থ সাঙ্গ হল্য বিরচিল ছিজ রাঁম সভে হরি বল কর মজুর সালাম ॥ 
পুস্তক পড়িতে দিবে পণ্ডিতের ঠাঞ্চি গবাঁগুনা গ্রন্থ জেন গোঁবরায় নাঞ্রিঃ। 

ভব্য লোক হলে ছধ্য ছাপে নাই তাঁকে বুকে বন্যা বসস্তকোকিল জেন ডাকে । 
মন দিয়! এই কথা ষুন সর্ধজন এত ছুরে সঙ্গ হল্য পিরের কিতন ॥ | 

ইতি সত্তিনারানের ব্রতকখ। সশীপ্তঃ॥ ইতি দন ১০২৯ সাল তাং ১ স্থানে মঙ্লবাযে বেলা তিন 

প্রহরে সমাপ্ত হইল ॥ লিখিতং শ্রীবেচারাঁম ঘোষ সাং আগরাহণট পাঁড়া---১৮ক] 

১৩১ জগক্লাথমঙজল ( লীলাখণ্ড ), বিশ্বস্তরদাঁস (১০৬৯), পত্র ৬২ (১-৫২, 
৫৪-৬৩ ), আকার ১৬ ১৫ ৫২ । 

[১খ শ্রীশ্রীরাধাকষ্ণ | শ্রীচরনং সরণং। নিলাপ্রেঃ শঙ্খমর্দে সতদ্লকমলে রত্বসিংহাঁসনস্থ 

নানালঙ্কারযুক্তং নবঘনরুচিরং সংযুতং সাঁগ্রজেন | ভদ্রায় [বাম]পান্থেেরথ চরনযুগং 
্রন্বরুদ্রা্দি বন্দ্যং বেদানাং স[বে]মিসং নিজজনসহিতং ব্রহ্মার স্মবামি ॥ শ্রীশ্রীউৎকল- 

খণ্ডন্ত” ব্যাখারূপ । শ্রীশ্রীজগন্নাথ[মঙ্গল] পৃস্তকঃ | শ্রীবিস্বণস্তর দাসের সংগৃহিত । 
কলিকাতায় সমাচারচক্দ্রিকা জন্ত্রে ছাপ! হইল ।--.১খ 

[৬৩থ . কষ্ণচলিলাচরিত্র শুনয়ে জেই জন প্রেমময় হৈয়! পায় শ্রীরুষ্চরন। 
অতএব নিবেদন শুন শর্বজন পুরুশেত্বমে বাঁস করি ভজ নারায়ন । 
সেই ছা'রকাঁর নাথ দাঁরুদেহ ধরি প্রকাশ করয়ে লিল! জগমনোহারি। 
অতএব ছাড় মনে অন্য অভিলাঁশ জগন্নাথপাঁদপক্পপেকরহ বিশ্বাস । 

এই ত কহিস্থ লীলাখণ্ডবিবরন খেত্রখগ্ডুকথ। কহি স্ুনহ এখন. 

শ্রীব্রজনাথপদ হৃদয়ে বিলাস লীলাখণ্ড পুন্ন“গাইল বিশ্বস্ভর দাঁশ |১১২॥ 
ইতি লিলাথণ্ডঃ শংপুর্ন ॥ অস্তোত্তরং থেত্রথণ্ডঃ ।৬৩থ] 

১৩২ মন্থাভারত (গঞ্জাপর্থ, কাশীদাস (১০৭১), পত্র ১৫ (২-১৬), আকার 

১৩৪” ৮৪ । 

[১৬খ স্লৌকছন্দে রচিলেন মহামুনি ব্যাস পাচালিপ্রবন্ধে বীরচিল। কাশীদাস। 
সাবধানচিত্র হইয়! যুন সর্বব নরে গদাপর্ধব সমাপ্ত হইল এত ছ্ুরে ॥ 

ইতি সন ১১৯১ সাল তারিখ ১* বৈসাখ রোজ বৃহষ্পতিবার ॥ ১৬] 



.. পু খি-পরিচয় ৩৪৯ 

১৩৩ অঙ্থাভারত হিট কানীরাম দাম (১০৭২), পক্জ ১৪ (১-১৪) কার 
১৩7 ১৫ ৪8% 

[১৪খ কাসিবাম নি পাঁচালির মত এত ছুবে টিনা [হাইল সমাণ॥ 
জথ দিষ্টং তখ। লিখিতং লিখৌকে। দেস নাতিকং ভিমস"পি রনে ভংঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ॥ পঠনাতে 

ভ্রীমহুহ্্দন গোম্বামি সাঃ চেম্যা পরগনে জাহানাবাদ ইতি রোজে মংঙগলবার বেল এক পহর থাকিতে 

সমাপ্ত ইনতি ১২৫৩ সাল তারিক ১১ জেন্তিত ॥ ১৪খ] 

১৩৪ অষ্টোত্তর শতনাম, দ্বিজ হরিদাস (১০৭৩), পত্র ২ (১-২), আকার 
১৪% ১৫ €? | ূ 

[২ক শ্রীচৈতন্পাদপন্মে মজাইয়া মন দ্বিজ হরিদাসে কহে নাঁমসংস্কীর্তন | 
ইতি অষ্টতর নীম সংপুন্ন॥ জথ দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষক দৌস নাস্থিং ভিমর্সাপি রনে ভঙ্গ 

মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ ২ক] 

[২খ বাঙ্গাল। মস্ত 

. ১৩৫ রামায়ণ (শক্তিশেল ), কবিচন্দ্র (১০৭৬), পত্র ১১ (১-১১), আকার 
১৬২ ১৫ ৫২ | 

[১১খ সাঁজেন রনেতে রাবোন কবিশ্চন্দ্রে গায় [এত দুরে] সক্তিসেল] পাঁল। হৈল সায় ॥ 
সন ১২৩৩ সাল। মাহ অদ্ত্রান। সংক্রান্তি ॥ ১১খ] 

১৩৬ অঙ্গদের রায়বার, কবিচন্দ্র (১০৭৭ ), পত্র ৯ (১-৯), শেষপত্র চিত্রিত, 
কীটদষ্ট, আঁকার ১৪১৯৫? । 

[স্ধ আদর করিয়া! জেব। যুনে রায়বাঁর সক্ভয় পরাজয় নাহিক তাহাঁর। 

রসিকজনাঁর চিত্রে হয় [ত] আনন্দ রায়বার রচন। কৰিল কবিচন্ত্র ॥ 
ইতিঃ॥ অঙ্গদরায়বার সমাপ্ত ॥ সঅক্ষর | প্রীদুর্গাচরন ধর। জথা দিষ্টং। তথা! লিখিতং | লিক্ষক 

দৌষ নাস্তি॥ ইতি-_তারিখ ১৯ মার্ধ সন ১২৩৩ সাল রোজ বুদ্ববার ॥ 

১৩৭ নারদসংবাদ, কৃষ্ণদাস (১০৭৮), পত্র ১৩(১-১৩), শেষপত্র চিত্রিত, কীটদ্, 
অ।কার ১৬" ৫২। 

[১৩৭ শ্রীগুরুগোবিন্দপার্পর্ঘতকরি আস নারদসংবাদ রচিলেন কৃষ্দাষ। 

ইতি ভ্রীনারদসংবাঁদ সংপুল্নয॥ জথ দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষক দোষ নান্তিং। ভিসন্তাগী রনে 



৩৫৩ | পুখি-পরিটয়- 

তঙ্গ মুনিনাঞ; মতিতর্চ। সন ১২৩৬ সাল মাহ! জাবন ডাঃ. উবার, বা ডিন ঘটা তিথি কৃষ্ণ 
তের পাত সমপ্ত এই পুস্তক 

১৩৮ রত (পপর কাম দাস (১০৯) পত্র ৪০ (১ ৪০), 
আকার ১৬২” ১৫২ 

[৪*খ অভয়চরনে তোর ভকতি রহুক মোর এমা করি নিবেদন 
সংসারসাঁগর ঘোরে উদ্ধার করিবে মোরে কাসিরামদাঁষ বিরচিল ॥... 
কাসিরামদাষ কহে ষুনে পৃন্নবান [আ.স্তকালে দিবে প্রভু বৈকণ্টেতে স্থান ॥ 

ইতি প্রোৌনপর্ব্ব মহীভারথ সামাপ্ত। জথ দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষক দোষ নাস্তি॥ এই পুস্তক 
লগ জন ঘর +--ইি তাং* কাঁততিক রোজ বুদ্বার তিথু পৃন্ঠমা!॥। বেল! দই দণ্ড থাকিতে ।-_ 

১৩৯ ভাগবতাম্থৃত, হারার (১০৮০), পত্র ১ (৪), আকার ১৩” ১৫৪?। 

[৪খ ঘিজ কোবিচন্দে কয় ভাবি রমাঁপতি লেখার দক্ষিনে ঘর পানায়ে বসতি ॥ 

১৪০ মনসামঙল (ধন্বম্তরি পালা) কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ (১০৮২), পত্র ১৬ 

(১-১৬), আঁকার ১৩২” ৮৪৯ | 

[১৫ক কি কর বলিআ মাতা করএ জিজ্ঞাসা খেমাঁনন্দ বলে দেবিচরন ভরস ॥ 

শেষ ও পুণ্পিকা, 

[১৬থ মর্ধ্যান্নকীলেতে তাঁর তনঅ সকল মনসাঁর হটে মৈল খাই] গোরল ॥ 

ইতি ধনস্তরি পালা সম্যপ্তঃ॥ জথ] দৃষ্ঠীং তথা লিখিতং লিক্ষোকে দোস নাস্থিকং॥ লিখিতং 

প্রীদনমোহন ম্বরকীর সাং বৈভ্রীতলাহারি পরগনে বিষ্ট,পুর চৌকী কোতুলপুর সন ১২৪৫ সাঁল-_পাঁটক 
নিশান কোল্যা সীং কোড়ল্যা ॥ ১৬৭] 

১৪১ রামায়ণ (শিবরামের যুদ্ধ ) কবিচন্দ্র (১০৮৪), পত্র ১৭ (১-১০),আকার 
১৪৮৫1 

[১০ক বামাঁয়নে রাঁমলিল। কোঁবিশ্চন্দে গায় হরি হরি বল সভে পাল! হইল সায় ॥ 
ইতি সিবরামের জুর্ধ পালা সমাপ্ত: । জথ| দিষ্টং তথ! লিখিতং লিক্ষর্কে দোস নাস্তিকঃ ।__ 

ভিমন্বাপি রনে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ। এই পুস্তক সন ১২৩৯ সীল তারিখ ২১ মার্ধ রোজ যুক্রবার-- 

বেল। এক প্রহরের সময় ১*ক] [১*থ সেবক শ্রীমাধবচন্তর মুখে।পাধ্যায়-_সেব+ প্রীহরচন্্র তাতির পুতি 
সাঁকিম বলহাঁটি প্রীপয়ান সরকারে লেখা বাঁড়ি বলেই জে পড়িবেক সে সাহুড়ে হটবেক-_ ১*খ] 



'পুখি-পরিচয় ৩৫১ 

০ সার শল্যপ কাশীদাস (১০০১), ৬ (১৬), আকার 
১৬১৫২ 17 

[৬খ মহাঁভারথের কথা অস্বত বিনা শ্রবোনে কলুম নাষ কহে কাপিদাষ ॥ 
ব্যামবিরচিত গাথ৷ অপূর্ব ভার্থ অসেষ প্রকার গ্রস্ত জাহার সম্ধত। 

বিরচিল কাসিদাঁষ পাঁচালির মতো! এত ছুরে সৈল্পপর্বব হৈল সমাপ্তঃ ॥ 

ইতি সন ১২৩৬ সাল তা ২৪ ফালগুন সনিবার সন্ধের সময়ঃ। লিখিত সঙ্পঅক্ষর জ্ীরামমোহন পাল 
সাং খরনেন'..৬খা] 

১৪০ জত্যপীরের পাঁচালী, খোঁকনরাম দাস (১০৮৭), পত্র ১, খণ্ডিত, 
আকার ১৩% ৮ ৪” | 

৫ -*ল বড়। 

কাটআবর পির বন্দে। বড় দআময় হাঁমাঁম হুম! বাগ দেখ্য। লাগে ভঅ। 

'জাজপুরের বন্দো..'ন-." ** সিন্নি দিলে বাঞ্চাপুন্নয হঅ। 

স্থন সর্বজন মোর নিবেদন সত্যপিরের পুজ। কর হও একমন। 

পাইবে বনের ক... ...ঝাম রহিম একলা! চারি হয়। 
খোঁকনরাঁম দাঁস কহে পির অন্গতি প্িহবাঅ আলিআ! উরিলেন স্বরসতি। 

বিসমা-" সমজিতে নারি বদন ভরিআ তবে বলহ হরি হরি ॥ 

কালিয়। দিগাঁর সিরে মজা দিয় পায় কত মায়া জান বাবা কীথ। দিয়া গাঁয়। 
মথুর। নগরে দিজ নাম বিষ, সন্ধা বড় সখ পাঁয় সেই জেমন বুদামা। 
রী পুরূষে ছুই জনে বড় ছুষ্খ পায় '- ডে তবে তাহা খায়। 
জেই দিনে হয় ভিক্ষা সেই দিনে স্থুখ নতুবা। উপাঁষ দেই পায় বড় ছুখ। 
এইরূপেন ব্রাঙ্মন করেন উপাঁষ অনলের সিক্ষ্যা জেন ছাড়এ নিস্তাঁস। 

্রাহ্মনি বলেন প্রভূ বলি ত তোমারে জাবে নারি সহিবারে । 

সাহকাকানরাড একবার দআ। কর প্রভ্ নারাঅন | 
' নারাঅন ত্রাঙ্গনের পৃতি তবে দয়ালুল্য মন। 

গেলেন খান বাড়ি-'”আ টাঁকরে পরসে তার সিয়রে বসিআ। 
গুন রে দিজের নাড়ি ক্য। বাত কহ মোরে স্থআ] [সের সিন্স দিআ। পুজী কর মোরে । 

ছু'খ দারিদ্র জত ঘুচাইব তোর ুয়া। সের সিন্লি দিআ৷ পুজা কর [মোর]। 



৩৫২ পথি-পারিচয়্ : 
“*ব পর লেকে তুমি কহু সযাঁচার ঘুচাইতে চাহ তুমি এ সুন্থ আমার । 
ফকির কহেন স্থন সত্যপির আমি তোরে বর দিতে বাব আইলাম আঁমি। 

রাম রাম কৃষ্ণ কষ্ণ বলেন ব্রাহ্গন কেমনে পুজিব আমি দেবতা জবন। 
ফকির বলেন বাব! বাত কহ মোরে একদিল হআ! তুমি পুজ। কর মোরে । : 
ব্রাঙ্মন কহেন পুজি দেব নারাঅনে তাহারে পুজিলে বাঁস বো কান্ট ভূবনে । 
সাহেব কহেন বাবা:**তোরে তাহারে ভজিআ বাব। মরনে ছুখে | 
ব্রাঙ্মন কহেন স্থন কপালের কথা". লিখেছে বিধাতা। 

ফকির বলেন বাঁবা পুজ। কর মোরে খুব করি ধন বাব! দিব জে [তোমারে] । 

যুন করি নিবেদন টিনের রা সা 

তোমারে পুজিব''' 

১৪৪ মনসামজল্স, ক্ষেমানন্দ (১০৮৯ ), পাত্র ১১ (১১১), আঁকার ১৪" ৮৫7 

[১১ক জে গায় জে গাওয়াঁয় জে ষুনে ভক্তি করে কখন সাপের ভয় ন! হয় তাহারে। 

ইহকালে বুখে থাকে পরকালে সর্গ মনসাঁচরন ভক্তি কর বন্ধুবর্গ । 
জগতিমঙ্গল গিত ক্ষেমানন্দ গাঁ এত ছুরে মনসামঙ্গল গীত সায় ॥ 

ইতি__সন ১২৬* সাল-_তাং__২* চৌত্রি__ব্রহসপতিবীর-- ১১ক] 

১৪৫ মহাভারত € এশিকপর্ব), িনানিনরন (১০৯১), পত্র ৫ (১৫), 
আকার ১৬ ৮ ৫২ । 

[৫খ শ্রীকাসিরাম দাঁষ কহে ষুনে পুক্রবান ওঁসিকপর্ববের কথা হৈল সমাঁধাঁন ॥ 
ইতি গুঁসিকপর্ব্ব সমাপ্ত লিক্ষতে; । সয়অক্ষর শ্রীর'মমৌহন পাল সাং খরনেন গঞ্জ সন ১২৩৬ সাঁল__ 

তাং--১৪ ফালগুন বুধবার এক ঘণ্ট1 বেল। থাকিতে জণা দিষ্ট তথ 'লিখিতঃ লিক্ষক দৌব নাক্তিঃ__ ৫খ] 

১৪৬ গৌবিন্মমজল, পদাবলী, দ্বিজ কবিচন্দ্র, বিশ্বস্তর, শিবরাম € ১০৯৫), 

পত্র ১০ (২-১১), আকার ১১৭৮৪। 

[১১খ ব্যাসের আদেশে দিজ কবিচন্ধ্র গাঁ হরি হরি বল ভাই পাঁল। হইল সায়॥ 
জথা দৃষ্ট তথা লিখিতং লিখোককো। দোস নাস্তিঃ॥ ভিমন্ত রনে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ ॥ ইতি 

সন ১২২৭ লাল। ১২ মাঘ। রোজ মঙ্গলবার । এই পাট পাট লইবে প্রীতিনকড়ি রায় সবংস পতিতে| 

রাজানুখ পুত্রঞ্চ পণ্ডিত; অধোনেন ধনং প্রাস্তি ত্রিন বৎসর তেজৎ ॥ িরিসিরিরি উট নয 
জৎ কৃত মান্য," | ১১৭] 



পু'খি-পরিচয় ৩৫৩ 

[খ্গ, ঘ /নভ্রীত্রীকষ্ঃ | 
গৌর আমিবে গ নদেপুবে : আরবার 
তপতকাঞ্ান] র্[চুর চৌর নদিয়া নগরে আসিবে রি 
তার তুরূর কাঁমাঁন নগ্নান সারে জেন যুবতিজৌবন লুটিবার তরে : আরবাঁর 
আর যুবতি বলে ষুন গমাই ও চৌর ছিল গ কোন ঠাঞ্রি। 
নয়ান পহবি দিয়ে থানা জেন যুবতিজৌবন ন] দেয় হান! : আরবার। 
জদ্দি [চি]তচৌরে মহলে জায় ভূজলতা দিয়ে বান্ধিব তাঁয় 
তারে হিয়ে কারাগারে বাখিয় ফেলি ঠাকুর বিদ্বভর বলে বোলিব ভালি আবরবার ॥ 

[৮গ শ্রীযুৎ রামকাস্ত পণ্ডিত, সন ১২২৮ সাল। 

[১*গ, ঘ ৭ও্শ্রীহুর্গাঃ | 
যুন এক দিবসের কথা 
অতি বড় উসকালে মুগ গেল্যম জমুনার জলে নাগর ভাড়ায় ছিলেন তথা । 
কালা জানে কতো! ছলা লইয়ে চন্দনমাল! দাঁড়াই থাকে পাসে 
আমার গমন] দেখি পুলকিত ছুটি আখি রসের আবেসে কতে। হাঁসে। 

নিকটে আসিএ বলে পরাই চন্দান]মালে যুনে মরি মুখে নাহি বৌলে 

কী খ্যনে জমুন! গেলোম] ঘবে এসে হেসে মলেম জমুনাঁর ঘাটে মাঁগে কোল। 
কাঁল। বড় ছুরলয় কাহারে ন। করে ভয় গহনকানোন থাকে এক। | 

সিবরাম দাসে বলে ন।জায় জমুনার জলে লহলি জৌবনে দিবি দাঁগ। ॥ 

আগ সইষুনপরান সেভালর ঞ্ঞটি নন্দের ঘরে বালা 
জাতি কুল নিল সাম দিয়ে ফুলেরে মাল! । 

সামের হটে যুন্য ঘাটে জাই যন্ত স্থানে সেত। জায়ে সুরারি বাজায় কেমন করে জানে । 
কিকৰবিব কোথাজাব কি বুদ্ধি করিব সেই সাম নাগরের লাগে গে! জলে পসিব। 

সেথ। গেলে দাব্ধন বিধি অদ্াক) যুখে রাখে মোরে 

না জানি সাঞের মোন সেতা জাত্য পারে । 
সিবরাম দাঁসে বলে না৷ কর ভাবন। জাতি কুল দিয়ে জাত ভজ সেই জোন ॥ 

8৫ 



৩৫৪. পু'থি-পরিচয় 

১৪৭ প্্রীপ্রেমক্তিচক্রিকা, নরোত্বম দাস (১০৯৭), প্র ১৪ €১-১৪), 
প্রথম পত্র চিত্রিত, আকার ৮২” ৩২? । 

[১৪খ শ্রীলোকনাথ প্রভু পাদপত্য করি আস প্রেমতক্তিচন্ত্রিক1 কহে নরতম দাষ ॥ 
ইতি শ্রীপ্রেমভক্তিচন্ত্রিক সংপুন্ন ॥--তাং--২৯ ফাগুন ।-রোজ সমম্বার |--লিখিতং শ্রীপ্রেমদাষ 

বৈরাগি সাং সাতঘর। লিক্ষাতে].*গ্রহস্ত সনাতন দীষের সাং সাঁতঘরা।। ইতি আপ্রেমতভিচন্ত্রিক 

সংপু্প ১৪খা] টড 

১৪৮ গজ বন্দনা, দ্বিজ নিধিরাম ( ১০৯৮), পত্র ১ (২), আকার ১৩” ৯৫” | 

[২খ ভনে দিজ.নিধিরাম পুরাহ মোনের কাম এই নিবেদন তুয়! পায় 
জেন মরনসময় আসি তোমার সলিলে বসি শ্রীরাম লইতে প্রান জায়॥ 

এ ইতিগঙ্গীর বন্দোন। সমাপ্ত : জথ। দিষ্টং তথা! লিখিতং লিখিতং দোষ নাস্তিকঃ॥ সমাপ্ত ১৮ আঠারই 
অগ্রান যুকু্ পক্ষ্য রবীবার ত্রিতিএ বেল! আটার সময় সাঙ্গ এই পুস্তক লিক্ষতে প্রীবিস্বযনীথ পণ্ডিত; মৌজে 
সাকিম কাষুন্দে বোরে। পরগনে : সন ১২৩৩ সাল : এই পুস্তক সমাপ্ত : ঠাকুর তিলক পণ্ডিতের পৌইতুর 

তাঁর পোইতুর প্রীরামকান্ত প্ডিতের ২থ ] 

১৪৯ বাঁজাল। মন্ত্র, (১০৯৯), পত্র ৭ (২, ৪, ৬, ৭, ১১১ খণ্ডিত ২), আকার 
৯৮ ১৩২ । 

[২খ শু চিয়ে! চিয়ো। বসস্ত ঘুমে দেচো৷ মন বাছা! ত্রজ্ম। বিষ্ট মহেসসর ডাকে তিন জোন 

ব্রজ্মার বচনে বসস্ত ছাড় ত্রজ্মজাল বিষ্টর সরনে বসন্ত আমকোর অংগে নাহি আর॥ 

অজাত কুজাত বসন্ত জন্মেচে। আমকোর গায়॥ 

সভাব ছাড় রে বসন্ত এই ফুয়ে ছাড় ঘ। বাত জরাহ্থর সরনে মা গে! ডাঁক ছাড়ে । 
ফোম সিতলাসরনে বসস্ত সিতল হয়ে ছাড়ে ॥ 

খোসা! বসন্ত খিসি বসস্ত কাম ভেলিকি পিটের বসম্ত জে পিতে আমকোর-_ ২খ] 

[৪খ ভ্রতিস কটা দ্বেবগনে মথন লে মথন- তোমার মথোনে হলো আঁমাররে। .জনম। 
আগ্গে কর মহাপ্রভু করিবে কোমল 
এ বোল স্থনিয়ে দেবির হইলো হাঁস ব্রত্মাছিষ্টী প্রত করিলে সর্বনান। 
ব্রশ্বঅস্ত্রর বান মারিলে! ভবানি অস্ট বান এনে দিল দেব সুলপানি। 
সেই অস্ট বানে আমকোর অগহের জর জাঁড়ি মাথাঁবেতা ঘাত অবঘাত টান টঙ্কার 
ফৈকববি সিতোলি যানিপাত ।-_ ৪খ] 



পুথি-পরিচয় ৩৫৫. 

[*৫ধ ..ঁস লক্ষণ মরে তৌরে কেটে করি খানি খানি. 
সরন করি তো বাঁছ। বেজ্মার জননি। 

পার্বতি বলেন বাঁধ বলি তোর তরে বিধী বিষ্টী সক্কর পালাই মর ভরে। 
জাই জাই উরে বাদ ছাড়িয়ে জায়ি হেত! মা সিতোল। সরনে বাদ সিতোল হয় হেতা। 
চার দিগে চার কাল বেকাঁল বম্বাকপালি আদকপালি। 

সিরহ্থল সাঁনিপাত। মাথাবিছু বিছু লানিপাত। চকেতে চোকন্থুল নাকেতে নাস্। 
কানেতে কানগড়ে দাতে দস্তস্থল : গলায় কণ্টকি হাতে হাঁতবাঁড়ি : বুকেতে বুকস্থুল 
পেটেতে রা'ঁজগাঁড় : উন্ধতে উরস্তপ্ত পায়েতে কাটগোঁবালি : সে বাতসির _: *৫খ] 

[৬খ কোন কোন বার্দ। ফোর! চোরা ঝনঝনে কনকনে সহস্তে কাটি 

পৌঁক মাঁকোড়ি আমকোঁর অগ.গের গাঁট মুট ছেড়ে সিগীর জা ভাটি ॥ 
বঙ্ানালি লংস্কা থেকে য়েলে। হাড়িঝি হাঁতে করে নিলে খেয়ানড়ি 

আমকোর য়গের চৈউসটি সন্নিপাত পালায়ে গুড়ি গুড়ি 

কোন কোন সানিপাঁত লংঙ্কাঁর নড়ি 
হোতা! কোতা৷ উত পাগলি জল খেলায় ফেলে সোলোখাঁনা করি 

পাগুলে ফেলে তোরে আঠারখান। কৰি 

্রীপ্রীনালি কাটি ভোল! ছাতি শ্রীরাম ঠাঁকুরে পা জাতি ব্রদস সান্গিপাঁত তুই জা 
সন্ধ প(তাঁল তোরে তুই উকার রাম সিতে সিগ গির ছাড়-_ 

[৭খ স্থমুদুবের মাঁজে সিংউল গায়! চটি 

বসেচে হুম্ুমান পাঁক নাড়। আমকোঁর অগ গের চৈউসটি। 

সান্সিপত পড়ে গেলে। সাড়া সে কোন কোন সান্নিপাত 

কাল! সান্গিপাত নিলে সান্গিপাত হাড়ের হাঁড়জালি মাতার বালাই 

আঁমকোর অঙ্গের চুল ডাক মুল ভাঁক গলার কণ্টক হাঁড়ের আদি 
এদন পাঁগিলি মাম! বগি কাল! হারিঝিরি 
সান্নিপাত তৈই জায় সদে। পাত।ল তোরে হুংকাঁর রাম সিতের আগ গে সিগীর ছাড় 

[.""বাক। বক্তত চোকা বন্ত নাঁড়। বাছরে বন্গত 

হালে বন্গত তেলে বঙ্গত ধন্ছকখানি চোর নলে আদ গড়ে পিতুসে খণ্ড ধেনে 
তেতিস কটি দেবগন বসেছেন ধেনে 
আমকোর সরনে গেল মুডু ভূবনে 



৫৫৬. পু'থি-পরিচয় 

আমকোর হোঁটার বন্দত খোটার বক্গত হাড়েড় বঙ্গত নাড়িড় বক্গত 

বন্গত বন্গত লহল। বন্দত আষকোর অগের গাঁট মুট ছেড়ে সিগির জা ভাটি ।-_ 

[১১খ সহদেব জায় লম্পপে লম্পপে মৈয়ো৷ ধরবার আসে 

মৈয়ো নেইকো ঘর 
আমকোর অগ গের মৈযধে। গেলো সাঁত লখক পার 
কার আগ গে__কুমার সহদেবের আগ গে সিগ গর্শর ছাড়-- 

১৫০ ধমমজল (সুরিক্ষার পালা), অজ্ঞাত (১১০২) পর ১ (১৮), আকার 
৪ ত% 

১০ ১৮৩ 

শ্রীবাম-- 

[১৮ক লাউসেন বলে যুন সোরোক্ষা বুন্দরি এত ছুর সাঙ্গ হইল য়ধমে চাতুরি 18। 
বারি হয়্যা দেখ বেল! এই সাত ঘটা গৌড় জাব ছুই ভাই ভাঙুক। দেহ কাটা । 
সোরোক্ষ। বলেন আমি ছখ.কপাঁল ঠেটা জাতি লইয়! পাঁছু থাক কুলিনি বেটা । 
ধাঁউড়ের কথ। কয়্যা চল গৌড় শ্বহর নহে বন্দি ছুই ভাই এ বাঁর বৎসর 
নিরাস্তর ফুলে বাগানে কর পাইটা ঘরে আর বাহিরে কপুর দেইব লাটা। 
সন্ধ্যাকালে জল দিবে বিস্তাসয় ভার দিবসে রাখিবে গর দিলাঁড অধিকার । 

[১৮খ প্রতি সকালে ছো৷ দিবে পাটসালে ঝড়ে পাছে খেড় উড়ে বড় দ্নেহ চালে । 

মায়৷ করি সেহাখাঁ]নে দেব নিরাঁঞুন হমুমান উদয় দিয়া দিল দরসন । 

বির বলে ঠাকুর সমস্া। বল্যা দেও নহে ছুখর্খ লাউসেন কপুর সঙ্গে নেও। 
ঠাকুর বলেন স্থন বির সর্ভ বানি কেমন ধাউড়ের কথা আমি নাইক জানি । 
তুমি সখ সর্বকাঁল হন্ছমন বির ইহা জিজ্ঞাসিতে চল সিবের মোন্দির ৪| 
এত ষুনি হনুমান হইল বিদায় এক লম্পে উত্তরীল সিবের আলয়। 

দেখিল সংঙ্কর আছে রত্বসিংহাসনে ধুখুরার ফুল সোভা করে দুই কানে । ১৮খ] 

১৫১ গ্ীনঃ অজ্ঞাত (১১০৬) পত্র ১, আঁকার ১১৯” ১৫৪%। 

শ্রীচৈইন চাদ ধরন্ অবতির্ন কলিতে ক্রম্ধার বাঞ্চিত হবি নামাত্রিত বিলাইতে। 
আচার্জের ছহুঙ্কারে পাঁপাগ পালাক্স ছরে | 

এ সংসারে প্রম সংসারে নিতাই অপহলে তোরে । 
এমন দয়াল কে আর আছে ধর বলে প্রম জাচে সবাঁকার কলি হরিনাম দিতেচে 
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কোথা হে ওহে হরি এইবার এইবার ভজনহিন কাঁংজালে ডাকে এইবার এইবার । 

তোমাএ দয়া করে এইবার এইবার ॥. 

ওহে মোধুযুদন বিপদ ভঞ্জন কর নাঁরাঁন 
ভাকী তমায় কাঁতর হএ রক্ষে কর শদয় হোঁএ ভএতে কোঙ.পিতদেহ দেখীএ সমন । 
ছুরস্ত কোলির আভ। মহাশীমাআ! তায় ভক্তিপথ হলেম হত তুলাঁলে আমায়। 
কীস্ত নামের গুন আছে হে জান! দয়াময় হে নিরবধী জপে জদ্দি বিপদ থাঁকে না । 

এই ভবঘরে ফেলিস্তারে ভাকিব কারে কে ক্মাছে কমার ভাঁকিব কারে । | 

হীরন্বকোম্তপেব সন্তান পহল্ণাদের বাড়ালে সনমান 

অগ্নিকৃণ্ডে রেখে কৈলে কোরিএ সাধন । 

জেমন দোউত বলে পাুর নন্ত্রন রোক্ষে কৈলে সাকের কন। কোরিএ ভক্ষণ । 

জয়ন্রতবদেধের কালে যুদ্সনে আজ্ঞা দিলে ওজ্ছনেরে রোক্ষে কৈলে ঢাঁকীএ তপণ ॥ 

১৫২ অনসামজলাদির পাঁতড়া, ক্ষেমানন্দ কেতকাদাসাদি (১১০৯), পত্র 
১২ (১-১২), আকার ১০ ৮ ৩৬৮ । 

(ক) [৪ক, খ বন্দ পঞ্চ জন জেজার বাহন করজোড়ে মাগি বর 

হংস পল্মাসন গরড়ে নারায়ণ] বুসে বন্দিনু জটাঁধর। 

সংজ্ঘচক্রগদাধারি খগেন্দ্রে বন্দি্ধ হরি চতুভূজ বনমাল। গলে 
দণ্ড কমুণ্ুল করে বন্দিলাম বিধেতাঁরে শৃষ্টি হয়ে মজে জার বোলে । 
বন্দ দেব শিব চন্দ্রচুড়া যুল শিঙ্গ। বৃলংরূঢ়ং অস্তিমাল। বিভূতিভূসনং 

মউর] মুশক পিষ্টে সংঙ্করের সনিকটে বন্দিলাম গোহ গজানন। 

বন্দিলাঙম দিবশনাথে অবূনশা[র]থি সাথে অঙ্গে জাহার লোহিত চন্দন 

পঞ্চদেবতা পাঅ কেতকাদাশেতে [গাঅ] আসোঁবে হয় যুগ্রসন্ন ॥ 

॥ সিন্ধুড়। রাগ | 

প্রথমে বন্দিছ গুর ধর্মনির্যঞ্জন জলাসনে জজ্ঞণপতি লক্ষি নারায়ন। 
হংসে ব্রদ্ম। বন্দিলাঙ গরূড়ে গবিন্দ বৃসে বন্দো৷ সসিচুড়া এরাবতে ইন্দ্। 
হিমরাঁজ বন্দিলঙ উত্তরে বসতি ভানু ভাস্করে আমি করিন্ন প্রনতি। 
আবড়ের বৈদ্ধ্যনাথে কর জোড়হাঁথ দক্ষিন জলধিকুলে জয় জগন্নাথ । 
যুভন্র। বলাই সঙ্গে জলধির কুলে জার পুরি আমদিত হইল দনাফু'লে। 
শ্রীরাম লক্ষন বন্দো অজোরধ্যা সমাজ. ভরথ সক্তুত্বন বন্দে দসরথরাজ । 
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অষ্ট কুলাচল বনেন প্রভাতের ভা বৃন্দাবন সহিত বন্দি রাঁধা কাজ । 

সোল স গোঁপিনি সংঙে প্রভূ স্তমরাঁয় [€ক, খ কঘম্ব হেলান দি'। মুরারি বাজান । 

নদিআর চাঁদ বন্দো। সচির নন্দন হরিনাম [দি)অ। কল জিবের উদ্ধান। 
ঢেকিয়ে নারদ বন্দে। চুলাএ ছুতাসন কুরনবাহনে বন্দে। দেবা তা] পবন। 

বাউ বন্ধণ বন্দে। গুরোযে ক্ষেত্রপাল গগন পবন বন্দে। নন্দি মাখাল। 
চন্ত্ বুর্ধ্য বন্দিলাউ আর তারাগন ডাঁখিনি জোঁগিনির পাঁয় লই সোরন। 

কুবুদ্ধি হইঅ। জে জন আঁমারে করে ঘ! হাঁথে তালে দংঙেস তারে দেবি গ মনস!। 
রাত্রে বন্দিআ গাব বাঁত্রি কপালিনি উনকুটি ভৈরবি বন্দো৷ চৌসষ্টি জোগিনি। 
মকরবাহনে বন্দে! গঙ। ভাগিরথি ভ্বিদয় কাঁলিক! বন্দে। জূর্ভায় সরম্থতি । 
একমনে [বন্দি]লাঁঙ বনের কল্পতর্ূ হবিনাঁম দ্রিআ হইল জগতের গুরূ। 
একে একে বন্দিলাঙ [ জত দেবগণ ] হাঁসনহাঁটিতে বন্দে! দেবি জটিলার চরন। 

নেহাঁলির পাতা বন্দে। নেতের: *-" | 
[ত্র]ভুবোনে সার মাথা বন্দো কানা জন্মে জন্ম্সেতুয় পাঁয় রক ভকতি। 

রঙ্গে গিত যুন মন দেহ মোর নাঁটে প্রতক্ষ বাঁুলি বন্দো৷ রাজবল্লবহাঁটে । 

অমরপ্ুর বন্দিলাউ তোমা[ব] জমরস্থান মৌলায়ে বন্দিলাঙ জথা। করহ বিশ্রাম । 
বন্দোনা বন্দিতে ভাই ন করিহ হেলা বাঁলিভাঙ্গায়ে বন্দি দেবি সর্বমঙগল! । 

দক্ষিনছুয়ারি ঘর বাঁমে সরবর ভাহিনেতে মালাকার সমুখে দামোদর । 
দসঘর! বিশাঁলক্ষি দশ য়বতাঁর তোমার চরনে মাতা আমার পরিহার । 

বারাসতের বিনদিনির বন্দি চরণ মহেম্বরি সর্ববজয়। হইয় ষুপ্রসন্ন | 

জক দেবোতা বন্দো একমন কৰি শ্রীকৃষ্জবগরে বন্দে? জয় গড়েশ্বরি | 

অপরাধ ক্ষেম। কর ভবের ভবাঁনি বালিআঁয় বন্দিন্ জয় সিংহবাঁহিনি। 
কাঁলিঘাঁটের কালী বন্দো৷ বেতড়ে বেতাই পুরমের ঘেটু বন্দ আমতাঁর মেলাই। 
হিজলির কালুরায়ের বন্দিম্থ একচিত জার নাম ষুনিলে পু জায় একভিত। 

একে একে বন্দিলাও জতেক রক্ষিনি সিয়াখালাঁয় বন্দিলাঙ উত্তরবাহিনি । 

ব্বাহনগরের বিনোঁদিনি বন্দি চরন [৬ক, খ সির্দেশ্বরি সর্বজয়। হও যুপ্রসন্ন । 

দবাছুপুবে বিদালক্ষি বন্দো৷ গলে মুণ্ডমীল৷ সাঁনিহাটে বন্দো। রক্তবিমোল!। 
খিরগ্রামের জোগাধ্যর বন্দিছ একভাবে কামরূপের চগ্ডি অপরাধ নাঞ্ লবে। 

জয় জয়কারে বন্দো জয় বিশহরি সএলা পাতাইয়া নাম কমলাধুন্দরি। : 
সরমিজ1! সোশসিজ! বিপিনবাহিনি নমো৷ নমে। বন্দো। মাতা পুজ্যা জননি। 
রাঁগ সঞ্চ তাল মান কিছুই ন! জানি প্রধান সরূপে গাঁও ইসাননন্দিনি। 
বন্দোনা বঙ্গিতে ভাই মন কর স্থির পাঁড়,আয় বন্দিআ গাব যুভি খ। পির । 
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সাত সএ আউল্য বন্দে! মত্তকের-পাঁগে কবিত্রের ভাল মন্দ তৃআ! পায় লাগে। 
সাহা! আনাকুলি বন্দো বাঁবুর মকাঁম [ঘো]ুড়। সইয়দ বন্দো আর গুনধাম। 
রাসিচক্র বন্দোলাঁঙ নবগ্রহগন সাষিনি সারিনি পক্ষ জুতি সংসারন। 

বন্দোনা বন্দিতে জেবা! এড়াইয়া। জায় অসেশ প্রনাম করি সেই দেবের পায় । 

জন্মদাতা জনক জননি খোলা]ডাই একভাবে বন্দিন্ন আপন জেষ্ট ভাই । 

উর দেবি বিসহরি নাএক আসরে অবল। তনয় তিই স্বরঙন করে। 

ক্ষেমানন্দ বিরচিল ভাবিআ। ইম্বরি বন্দোন। হইল সাঙ্গ বল হবি হবি ॥ 

(খ) ৭শ্ী পপ্রত্রীহর্গা পরীর 
[ সন ১২২০] 

জমা সৌলে! টাক-_ 
৪ চারিখাঁন সাড়ি-_ ৩1৬ 
২ বাঙ্গ। ধুতি ছুই জোড়া ১৮ 
৩ রাঙ্গা ধুতি তিনখানা_ ২৮ 
একখান! সাড়ি__ 4/ 
২ জোড়া সাদা ধুতি__ ২%/ 
২ রাঙ্গ। ধুতি দুই জোড়া_ ২।/ 
২ ছুইখান সাড়ি-- ___১।৩/__ 

১৫৪,/ 
খরচ পোনর টাক। তের ফ্লান-_ ১৫%/ 

সাদিন তিন, টন তিন য়ানা__ টরারারারলা 
জমা 

৪ এক সাতী৷ ঠেটি-- ৩ 

২ দুই জোড়া ধুতী__ ১/ 
_৩ তিনখাঁন ঠেটি--... _২/০_ 

৬1% 

বিক্রী চারিখাঁন ঠেট __ ৩৮৮ 

ছুই জোড়া ধু্তি-_ ২ 
ভিনখাঁন ঠেটি-_ ২/১৫ 

৭৩/১৫ 

বিকুদুইখাঁন ঠেটি-- ১৮৮১৫ 
মট। ঠেটি-_ [8 
মটা বিক্রী একখান-_ ৮৮ 
যার একখান- [৮/ 

১৬ ২৮১৫ 

৭ শ্রীশ্রীত্র্গ। 

[ সন ১২২০] 

বিক্রি-_- 

ছুই জোড়। রাঙ্গাপাঁড়্য ধুতি-- ২৮% 
এক জোড়া বার হাত-- ১৮/৩ 

একখান সাঁড়ি-_- ১/০ 
একাখান সাঁড়ি-_ ১ 
এক জোড়া ধুতি সাদ. ১1৩/_ 

্ীক্রষ্চমহন এক 'গজি সাঁড়ি-- ॥/ 
পোনর সিকা-- ৩৭ 
শ্রীকষ্ণমহন মিজ্ি-. ২।৮১৫ 

শ্রবণ বাকি মাড়ি দস য়ানা-- 1৮১৫ 
১২. 

একখান আঁট হাঁতি-_ ৩/ 

একখান ছয়হাতি_ 1৩/ 
প|,/ 

পাইঘাটি ঠাকুরানে 

$19নিি রিনি নিরিির 
অমিল তের আন।-_ ৪,/ 
দেন। তিন মীনা ৩/ 

যসিল--- ৪৮৮ ৪1,/ 

১১৪/ 



৩৬০ | পু'খি-পরিচ় 

১৩ মহান্চারভ ( মুল পর্ব), কাশীরাম দাস (১১১৩), পত্র ১( ১২) 
আকার ১৩" ৪২। | 

[ ১২খ বিষঅপাগুৰ কথ! অমিতলহরি কাঁহ! শকতি তাহ! বন্ঠিবারে পারি। 
কিছুমাত্র কহছি আমি রচিআ পয়আঁর অবহেলে শুনে জেন সকল সংসার । 
কাশীবাঁম দাঁস কহে পাচালির মত এতদ্ধি মৌশলপব্ব হইল শমাপন্ত ॥ 

পঠনাথে শ্রীভোলানাধ শীই মাহাপান্রর। সাঃ ভেদ! পরগনে শীমীলাপাল তরফ ধুলাপুর॥ লিখিতং 
প্ীরবামধন দাস পরগনে রাইপুর সাঃ সীতারামপুর ॥ বেল! ছুই প্রহর শমাপত্তং। ইতি সণ ১২৬৯ সাল 

তারিথ ১৩ ফাগুন-_ ১২খ] 

১৫৪ মহাভারত ( সৌঝ্তিকপর্ব ) কাশীদাস ( ১১১৪), পত্র ৮ (১,৩-৯), 
আঁকার ১৩৯১ ৪২৮। 

[৯ক ভারথের সৈইতিকপর্ব্ধ অপূর্ব কথন ইহার পর মুসলপর্্ব হইবে আবস্তন 
পআরপবদ্ধে কাঁসিদাস বিরচিল ॥ 

[*্খ ইতি সৈইতিক পর্ব সংপৃন্ন॥ লিখিতং শ্রীহরিহর সিংহ মহাপাত্র। সাঃ ভেদুআ পরগনে 

সিমলাপাল তরফ ধূল্যাপুর.পঠনাতে জ্রীরঘূনাথ মাহিন্তি সাং তরুপুর পরগনে ধ *্থ] 

১৫৫ *অন্লীল সঙ্ীতাদি (*৫েউর), *ভারতচন্দ্র (১১১৭), পত্র ১ (১৮ গ, ঘ), 

আকার ১১৯৪" ৮ ৩৪ । 

জেমন রাঁজপাপের ছুই মুখে আহার তেয়ি কাঁগড য়ে তো ॥২।... 

কবি ভারথচন্দ্রে কয় তেয্ি কাণ্ড য়েই শালিদের দেখ মোহাশয়। 

জেমন ফোর! বাসে ভর্েেরসি ছুই দ্িগে নিগ্রতো। ॥৩|, 

তার কপালের নিম্নঅ গর্ভে জন্মে যুকরছাঁন। পোন্দে প্রসব হয়। 

কবি ভারথ বলে তেম়ি কাণ্ড ঘটীলে। য়ের কপালে ॥৩| 

১৫৬ শিবরামের যুদ্ধ, ছিজ শ্রীযুত লক্ষ্মণ ( ১১২৭), পত্র. ১৭ (১-৬,1, 
৯-১১ ), শেষপত্র চিত্রিত, আকার ১২২” ১৫৪? ১৫% ১৫? । 

ভনিতা। ও পুষ্পিকা, 
[১১ক হন্গর হইল মনে রামের স্বঙৰনে বসিন্টমত [ভনে] দবিঙজ শ্রীযুত লক্ষনে 

_ ইতি সিবরামের ঘুর্ধ সমাপ্ত-_জথ। দিষ্টং তথ! লিখীতং লিখে। দশ নত্তি.কিং ইতি ॥ লিখিত গ্রীরামধন 



পু্থি-পরিচয় ৩৬১ 

স্বরকার শাঃ বাঁধুত্তী পরগনে বগড়ী পটনাঁথে প্রীমোছুযুদন গোন্বামী সাঃ চেম্য পরগণে এ সন ১৪, সাল 

ত1-_-৩ কা্ভী রোজাবৃহস্পতিবার বেলা এক পহরের অক্তে সমাপ্ত হইল ইতি-__১১ক] 

১৫৭ অদলমোহনবন্দনা, গান, অজ্ঞাত, অন্থিকাদাস, শ্রীকবি শঙ্কর 
(১১৪৮), পত্র ১, আকার ১১৪১ ৪7। 

৭শ্রীত্রীকষ ॥ 
কূপ! কর মহীপ্রভূু লৌইলেঙ স'রণ একবার কাঁপা [কর] মোদনমোহোন। 
পুর্ববে ছিলেন মোদনমহোন ব্রাহ্ম নৈর ঘরে মলবংসে ক্কিপা কোরি আল্যা বিষ্ণপুরে । 

বিষ্পুর গ্রারামখানি গোপর্ত বিন্দাবন তাহাতে বিরাঁজ করেন মদনমোহোন। 
রোগুনাথ সিংহ মাহাঁরাঁজ। মনে বড় ধির চৌদিগ বেড়িঞা ফিল ইটার পাঁচির। 
রগৃনাথ সিংহ মহারাজা তারে কহিল সপনে নঞ্জান তোঁরিএা রাঁজ। দ্বোব] বিলোচোনে। 
দিজে ছাঁড়ি আলেঙ দআ কোরিতে তুমাঁরে সদয় হঞ্ঞ। সেবা কোরিবে আমারে । 
মদনমহন লালজিঙ কাল! বাঁকারাএ দেঘোর্য। ব্রাহ্মণ তাএ চামর ভুলাঁএ। 
নিসাভোগ রাতে রাজ। দেখিল সপ্প তরাতোবি তুল্য। দিলহ বরতম্থ। 
দক্ষিনদিগে তুল্যা দিল অটালিকার মেল! বাদিল তাঁএজি বনমোছব বৌষ্টমের খেলা । 
দেস বাদে]সের লোক আসে বিষ্পুরে জঅধনি জাত! মোছবব যুনিবারে । 

ধলভূএ। কালাচান্দ বন্দিব সাবধানে লোথ” লোঁখ” দণগ্ডবত তাহার চরণে । 
বাম লখন সিত! বন্দিব সাগরে কৃষ্ণ বলরাম বন্দিবু' জোসদার ঘাবে]। 

ভক্তি কর্য। বন্দিব ঝূগ]ুড়ির কৃষ্ণরায় য়বনিতে পুজ্জ যাঞা পড়ে গাএ। 
গয়ার গদাধর বন্দু পরাগে মাধব ত্রিস কোট দেবত। বন্দু গোকুলের জাদপ। 

প্রনম কোরিঞ সদ! বন্ধু জগননাথে পুনরজনম নাই তার জেব। জায় রথে। 
ছাতন্ার বাঁসিলি বন্দি সার্বধানে লোর্খ লোর্খ দণ্তবত তাহা[র] চরনে। 

আপিন মাসের পুজ। কি বোঁলিতে জানি 
মা গে। যার ছাখ] সহনে না৷ জাএ গোবিন্দ বিনি | 

অস্বিকাদাসিতে কঅ নিবেদিব কত বিকাইলেও রাঙ্জ। পাঁএ জনমের মত ॥ 

লেগ্যার দক্ষিন দিগে পান্্যাএ বসতি শ্রীকাবি সংকরে গাঁএ ভাবি বক্ধাবতি ॥ 

৪৬ 



১৪৮ " পদাবঞ্জী,নয়ান, 'অজ্ঞাত,গনীতাম্বর । (১১৪৯ ), "পত্র ১, হম, 

আকার ১৩২” ৮ ৫। 

খনিীবাধাকষ | রং ফা, 
বোনের কাছে ঘর হল্য কোকিলরবে প্রাণ গেল। 
একবার কোঁকিল প্রাণে বধ্যে গেলে আবরবার কেনে ভ্রমর আল্য । 
জ৷ রে ভ্রমর পিয়ার কাছে তার চূড়ার ফুলে কত মধু আছে। 
আন কি হে-ভবোসা“ভীহি তাকো পাঁস আর কুধুজা মেহ'বাঁড়া,আহা মধু এউদাস 
'আঁমি একাঁকিনি ষন্দীরে বসি কত গোঙইব নিসি দীসি। 
প্রাণনাথ হয়াঁছি হারা 'রঞ্েছি.অনীথিনির পার।। 

পিতম'ধিণে গুথ মাহি 'ছুখমে গেও রে শ্বরির 
'পাঁপি নঅণ মুগদ নাহি হে - ভরি ভরি আওত নির। 
'আমার সকল অঙ্গ"শুধাইল্য 'নয়ানজল মোঁর কাল হল্য । 

নয়ান কান্দো'মল্যে কি হবে 'বংশীধারির দেখ। পাবে ॥ 

পিয়ার সঙ্গে কেনে নাঞ্ী গেলি কি শুক খাঁত্যে আমার দেহে রইলি। 

প্যারে জব জমুনা পাঁরি গেও তরদি নগর উদাস 
বিরহাঁনলমে প্রান_পুড়ে ঝুঠি প্রেমকি আস । 
পিয়া যেমন প্রেমে ফেল্যা গেল বাঁচিতে সংসয় হল্য । 

জখন রইতাম পিয়ার কোরে নিন্দে আস্তা আখির ঘেরে। 

পিআ আমার ছাড়ে গেছে নিন্দ আস্য নাই আমার কাছে। 

তোমরা ন। পোড়য়্য না ভাসায়্য জলে মরিলে তুলি রাখ তমাঁলের ভালে। 
তুল্যে রাখ্য তমালের ডালে পিঅ1 আইল্যে দিয় কোলে । 
ইহে ছুতি হুঘড় হে মেরে বাত শুনি লে 
প্রাননাথকে কারণ প্রাণ ছোড়ে ছামনে আগি ধরি দে। 

আমার বিরহে প্রাণ হল্য তিতা সাজাইয়। দে গে! চিত ॥১। 

পীতম বিনেওগুখ-নাহি-ছুখমে গেও.কাল . 

জেস্সে কামারকে। সাল বহে তেসি' হো গেহ হাঁল। 

জেমন বয় কামারের সাল তেমতি আমার হাল ॥২॥ 



পখি-পরিচয় 
কয় নিঠুরের কাছে চাতকিমির পারাঃচায় পখপানে+চাঁয়।।অধছে।,. 
বল্য নিঠুরের আগে জাহারে জে জণ না দেখিলে ময়. সে রধ কাহারে লাগে? 
অহে। বিধ্যাঁতা তোয় আমায় সম্বন্ধ বিছুব: 
তুঞ্চি অকুরমুক্তি ধরি কৃষ্ণ নিলি চুরি করি: তোঁর বাড়। নাহিক নিঠুর '॥৩ 
জদি কষ নিলি চুরি করি রাখ্য তারে জন্ব.করি। 
কষ্ণ আমার প্রেমাধিন তারে কলি উদাসিন'। 
হাঁয় বিধি কী করিলি কষ্ণধোনে হুর্যা নিলি । 

আঁমা ভাবে তক্ছ হইল্য খিন"' আর বাঁচিব কত দিন,।: 
রাইকে বচন স্থনিকে ছুতি পলখ জমুন। ভেই পাঁর 
মথুর। জাই পোহু'ছ বাহ বিচমে মিলি গেও নন্দকুমাঁর ॥১। 

হেদে হে কঠিন'চিত তোর প্রেমে কি এমনি রিত। 
কইয়া জাব ঘরে ঘরে কেউ জেন-প্রোষ] নাহি করে, 

বল্যে জাব সভার কাঁছে নাঁরি বধ্যে হেথা বস্তা আছে। 

জদ্দি কুবুজির দেখ। পাই. তোর গুনের কথ! কিছু-কইআজাই.।. 
তব কুবুজারে নাথি' অব হো ষে পাঁটরানি 
কুবুজাস্তে' নেহ বাড়াই রাই'হোয়ে অনাঁথিনি-18॥ 
কুবুঞ্জ। তোমার পাটরানি- রাই হল্য আমার অনাঁথিনি.। 
কুবুজ। তোমার অঙ্থ্রাঁগি আমরা কি তোর মনে' লাগি ।, 
কুবুজ! তোমার বন্তে বামে সহা জায় কি ছুতির প্রানে। 

এক৷ কুপ্জে রাই পড়ি আছে: কেউ নাই তার কাঁছে। 
তাঁর মরণদস। তোর কাছে কইলাম; মাঁঝে থাক্যে খালাস হলাম ।. 

দ্বারে তুরি ভেরি বাজে তায় কি ব্রজভূম সাঁজে। 
চাঁমক চামক্ধ নগরে পরবেসই'মদনধন্থ ৪১ 

তুমি জেমণ তৃভজ” তৃভঙ্গ পাআছে সঙ্গ । 

[জায়] আস মথুর! বিচমে ধাঁয় ভেয় পাছান সকোই। 

হার জব পিতান্বব গঙ্গন্মে দেকে চরণ পাকোঁড় কোই ।"*, 

নন্দ তোমারে হইঅ। হারা বেড়াইছে জেন খেপার পারা। 

রানি'জায় জমুন্নার তিরে রাম কৃষ্ণ-বল্য। ডাকে উচ্চনরে।. 

. ৩৬ভ, 



৩৬৪, পুঁথি-পরিচয় 

একদিন শ্রীদাম ছবল ধেজ লয়া জায় রানির ছুআর দিয় | 

তারে দিয়। খির নূনি গতাইআ দেয় খেনূ গুনী। 
সেই জে ধবলি গাই তার উঠিবার সঙ্গতি নাই। 
কেউ [উঠায় জদদি পুচ্ছে ধরি অমনি পড়ে অঙ্গ আছাড়ি। 
সেথ! জি রইতে নার নইলে আরবাঁর আস্ত 
বিরহিনি বুকে করি থাকিব অনাখিনি পার ॥১| 

১৫৯ মহা প্রভূমঙগল+ গোষ্ঠদাস (১১৫.), পত্র ১২, আধুনিক কাগজের খাতায় 
প্রতিনিপি, আকার ১২৮৬, ১০৯৮৪" | 

নমুনা, দিগ বন্দনা, 
আসরে সবার আগে বন্দিলাম চাঁরি ভাগে চাঁরি যুগের জত দ্বিকপাল 

চন্দ্র হুর্ধ্য গ্রহ তাঁরা তেত্রিশ কোটি দেব জারা কৈলাসের প্রভূ মহাঁকাল। 

গোলকে গোলকপতি কালিঘাটে মহাসতি জত সব দেবদেবীগন 
গন্ধর্বব কিন্নর আদি পিতামোহ প্রজাপতি আর জত জাহার বাহন । 
বন্দি জত গ্রামদেবী শীতল! শীতল সেবি বুইনানে জাহাঁর নিবাস 
বন্দিলাম বুড়াধর্দ বোঝে কে তাহার মন্দ ঠকাবংশে জাহাঁর প্রকাঁস। 
সিংহবাহিনী দেবি বন্দ অক্ষয় জাহার কন্ধ মৃর্জীপুরে জাহার বসতি 

প্রীকবিকম্কণে ক্প। মহামাআ নিজ্রারূপ ত্রতভূবনে হইল খেয়াতি। 
বন্দি ম! গে। বুড়াকাঁলি ক্ষেত্রমাঝে মাঠের কালি ন্তাড়াকাঁলি আর রাধাকাস্ত 
বন্দি বাব দক্ষিণেশ্বর ব্যাত্রবাহন হর গাজনে জাহার মন শান্ত । 

বন্দি দিদ্িগাকরুন আর বটবৃক্ষে বাস জাঁর মুচিরে করিলে পুরোহিত 
বৈসাখ পুন্সমায় পুজা উড়ে তব রথধ্বজা বসম্তচণ্তীর অনুগত ।.*, 

ভনিতা, 
[১খ বিজয়গঞ্জে বাস কহে কবি গোষ্ঠদাস কর প্রভু চরণের ধুলি ॥ 
[? সতাদীঘির রামসীতা .ঘনরামে কৈল রূপা গোষ্ঠদাীসে তারহ এবার ॥ 

৬০ ভাগবভাম্বত ( ভ্রৌপদ্ীর বস্ত্রহরণ ), দ্বিজ কবিচজ ১১৫৪), পত্র ৯ 
( ১- ১৩ ১২% ৯৪87 । 

[»্খ ত্বৌপদি লইয়া! সভে করিল গমন এত ছুরে সমাপ্তি হল্য। লজ্জ্যানিবারন 
ইতি প্রৌপদদির লজ্জ্যানিবারন সমাপ্ত ॥ লিখিতং প্রীসামচরন গৌসাই ॥ সীং পার্থববাড়্যা।॥ পঠনাত 



পু'থি-পরিচয় ৩৬৫, 

প্রীমতিলাল গৌসাই ॥ সাঃ পার্ধরবাড়যা । ইতি; ২২ আশখ্বিন। সন ১২১২ সাল বিতারিথ রবিবার ॥ 

জ্ীগ্রীনাটসেলাতে পুস্থক সমাপ্ত ॥ জথ দিষ্টং তথ! লিখিতং লিক্ষক দৌস নাস্থি ভিমন্থ্যাপি' রনে ভঙ্গ মুনিনাঞচ 

অতিভ্রম 1 »খ] 

১৬১ বাঙ্গাল! মন্ত্র অজ্ঞাত ( ১১৬১), পত্র ১, আকার ১৪২৮ ৮৫? 

/৭ শরীক । 

পা্রীপ্রীরাধাঁকৃষণ ॥ হেটে ছান্দি উপরে বন্দিয়' শুজ্ঞু করিএ সাঁক্ষি £ পাঁচ পুন পাঁচ ঘটে ঃ 
বান্দি ভূৎ পু সএতান গাখোরে £ বাগ চোরের মন মারি ২ রাম কুগুলি £ রামের 

দ্বোহাই ঃ জলে স্থলে বাস: জদি মর বাঁমকুগুলি ভাঙ্গিতে চাও +.****সরে সিজিল 

ইন্বর £ অনার্দের পেট হাচো ॥১। 
তরল মুকুত| গজমতি হার দেহ মা সরব্বতি বিদ্দে ভার 

এক মুটি সেব! দিহ গুনিনের পায় উনৃকুটি লেব। দিহ গুরুসেবাঞ্জের পাঁ 
.সন মঙ্গলবার দেবি কাঁণ্টে যুতো মানি মহাদেব বনেন জাল বেগর যুতয় বানি 
এ থুইলে বলেন বানী বেরান £ হাঁকণ্ডে ছিলি শলআন। জিবন। 
শ্রীরাম নম ॥ 
হে হে ঙমদ মুণ্ডের বানি মুগ্চি বাঁরম জগিনি হেত্রদ্ধা তুই হ পানি 
রামের আজ্ঞেসিতের বর আমকর হাঁড়ে ছেড়ে গে রোগে ধর 
রোগে ছেড়ে জদী হাড়ে ধরিস নিতেদেবি ধরেন হাড়িঝির পায়ে 
কা আজে। কামকাঁমির্কে হাঁড়িঝি চগ্ডির আজ্জঞেয়ে সিশ্রি লাগগে॥ 

হাতে করে নিলেন পক্ষেস্বর ষজআ অগ্নিত্বর বান 

এই যগ্নিম্বর বাঁন আঁমক্কর অংঙ্গের ছড়ি পিল্য। পুড় মাঁর 
কার আজ্ঞে” প্রভূ বামে আজ্ঞে সিগ্রি লাগ ॥ 

ইতি পিলেনাঁস 

আপাঙ্গের ডালে তল জড়াইবে তল তিন বার পড়িবে লোহা! বাটে বসাইবে ইতি 
পিলে হান। মন্ত্রং ॥ 

শ্ীপ্রীনারায়ন মা জল জল খাঁজ খিদিরের জল আল্লর্শর বল 

হেট ছেড়ে ফোপর ধায় নেই আল্লার মাথা খায় রি 
কার আজ ণয়ে আল্লার আজ্ঞে. *** 



১৬২ বাঙাল মন্/ অজ্ঞাত ' (১১৬৫), পঞ্জ ১, আকার ৯২:১৫ 471) 

/পজীপ্রীহরি /খ্রীত্ীহ্গা__ 
ত্বরনং_ শ্বহায়-- 

সন.১২৩৯.সাল- 

্রীহ্৬মনস। মাতা শ্রীচরনপ্রসাদে 
এক চম্পণ সহ্য পাঁপড়ি নাই বিধ ব্রহ্ষচাঁপড়ি 

নাই বিষ মা মোঁনসাঁর আজ্ঞা ॥১| 

মার্রিলাম চাপড় : বাড়িলাম বিষ সীবের আজ্ঞ1 নিধিষ'॥২| 

রক্তের ইরিমিৰি, তুয়া রেষ পাঞী ' বন্ধার বিশ্বে হয় বিষ নাই: 
রক্তের ঘড়া বহে পবনে মর বিষ তুঞী মায়কী রাধণর নয়ান 

নাই বিষ মা মোনসাঁর আজ্ঞায় নাই 
তক্ষকে ডাকিয়। কন কন ধিরে ধিরে কালকোটা বিষ রাখ দরধির ভিতরে । 
সেই দধধি লইস্সী বাঁধা পলরা সাঁজিব ' হরিবল বলে বাধা পসরা তুলিল | 
পসরা লইয়া রাধা করেন গমন দাঁন ছলে বধে ঘাছ নন্দের নন্দন 
এক বল ছুই বল চারি হইল সেই দধি কৃষ্ণচন্দ্র আপনি খাইল 

গৌর ছিল কৃষ্ণচন্দ্রকাল হুইয়৷ গেল ' রাধার মুখেষ জল-ঘুখাইয়! এল. 
তবে বাঁধ। বিনদীনি বলীলা আপনি" ললিতা জাগায় মন্ত্র ঝাড়ে বিনদীনি |: 

ছাঁড়িতে ছাড়িতে বিষ বায্মে জেন'জায় ললীতে ডাঁকিয়। বলে বিষ 'নাইগায় ॥ 

১৬৩ স্রীপ্রীকষ্ণের জন্ম পুস্তক, অজ্ঞাত (১১৭২), পত্র ১, আঁকার ১২ ৮৯৪৮ । 

নমুনা, 
টার জনঙ্ব টি এই জানিবে 

***করিতে বধুদেব গেলে গ্রেহে। 

ছ্স: ট্ী দেবকিব প্রেমব কালাফালে  ফুতিকের গ্রেহেতে বঞ্চ-গেলে। হেনকালে-। 

ক্িতিম যুসেন জ্রিতিও ভত্রসেন যুম্দন বলভদ্র অপর শংঙ্বর সেন। 
জনয়িল প্রথম পুত্র কংন্নে সমাঁপিল.' যুনি পরিক্ষিত-মনে-সন্ধেহ জনশ্মিল |. 

কহেন মহাঅ তুমি সাধু বটে। পুত্র, লে বধূদ্দব গ্রেহে-জাঁও ঝাটে। 

এ কথ যুনিমে বহু পুত্র, লে জাঅ প্ক্তঅ না জাঅ বফু.ফিনে ফিতে -চাস্সং1*+". 
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১৬৪ তৈলের হিসাব, বৈচ্ভকের-গীভড়া, অজ্ঞাত (১১৭৫), পত্র ১ আঁকার 
৬৮৮ ৩ | 

ধ' শ্রীরামঃ-_ 
সন ১১৬৯--. 

মাদা কলু তৌলদং. ১তঙ্কায়ে ১২ বার সের 

জমী-_ ১ খরচ-_ 
জৈষ্ঠ-_ ০ মাহ মাঘ__ 
***বোৌজ- ৩ ২৮ রোজ-- 

**রোজ-- ৩ ৩০ রোজ ১১২. 

' রোজ-_ ৩ ৩ ফাগডন-_ ০ 
'"'রোজ-- (০ ৬ রোজ-- (০ 

বোজ--. 1৮ ১০ রোজ -- ০ 
৭. €॥/ ১৩ রোঁজ-- (০ 

সন ১১৭০-- ১৭ রোজ-_ 1০ 
...পৌঁষ 'সিনির ২০ রোঁজ-- ৬/ 

“»**বোঁজ ॥/ ২৪. ব্রোজ 1০ 

»**বোজ 1৩ “& নৈশাখ _ ০ 

»*রোজ /৩ ৮. ঘ্োজ-- 1০ 

**রোঁজ | / - ১৩ বৌজ-- 6 

রোজ ০ ১৫ রোঁজ-__ ৩ 

*' রোজ 1/০ ২০ রোজ-_ ৮ 

'রোজ 1/০ 'ই৩ বৌজ-_ | 
***রোঁজ ০ ২৬ রোজ-_ 1% 
'রোজ-- ০ "৩৭ বোঁজ-. 5 

৮1/টত্ল ' টতল:উ ৯২ 
নগদ জের % 



৩৬৮ পূর্থি-পরিচয় 

বাতের গষধিঃ--- 

সর্বেষামেকং নালং__ 

দেবদার-_-৩ মাষা ৮০ 
বাসা-- 

গন্দুক__ 

শুঠী-_ 

এরগুমুূল__ 

অর্থ সের জলে 

পাঁক করিবেক অবশিষ্ই ” অর্ধ পোয়। 

থাকিবেক-_. 

১৬৫ পদাবলী (ভাবউল্লাস, মাথুর), অজ্ঞাত, কৃষ্ণদাস, দ্বিজ ধনপ্রয়, 
চৈতন্তদাস (১১৭৬), পত্র ১ (২৪), আকার ১৪৪” ৮ ৩২%। 

ছুতি কহে যুনে। এ ব্রজমোহন পঙ্খি বিনে পাঁখরি উড়াঁঞ্ে ( অজ্ঞাত ) ॥২৬।॥ 

কুট করে ব্রজ্কে বনিতা হরিকে চিতকে লোখু লোখু ( অজ্ঞাত )1২৭॥ 
ছুতি কহে যুন এক্রজমোহন রাজ ভেয়ো কংশাস্রকে। মারি (অজ্ঞাত) ॥২৮| 

আয় ভ্রজরাজ চল ব্রজমাঝ ( কষ্তদাষ ) ॥২৭৯।॥ 

কমলাঁপতি করব সে ( অজ্ঞাত ) ॥৩০॥ 

রাঁধ। পরিহরি নিঠুর মুবারি ( দ্বিঙ্জ ধনঞ্য় )॥৩১॥ 

ছুতিমুখে ষুনি বিদগদবর ( ঘিজ ধনগ্য় )|৩২। 
সহচরি সঙ্গে চলল বরনাগর (দিন চৈতন্য ) ॥৩৩৪ 
সাম স্থনাগর ধরি সখিকর ( চৈতন্যচরন ) ॥৩৪| 

. অথুরা! নগরে বল কার ঘরে (দিন চৈতন্য ) ॥৩৫॥ 

, স্থন বিনদ্দিনি ছুসর পরানি ( চৈতন্যদাষ ) ॥৩৬| 

জা তি ভিডি হি তি: 

৬ চি ৫ গু 
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১৬১ লক্ষত্রে জরাব্ি, অজ্ঞঠত (১১৭৯ ), পত্র ১, আঁকার ১৪” ১৫৪ | 

ণ* ভ্ীহূর্গাঃ--। | তি 

আর, 

নক্ষত্র জরাঁবলি। 

অস্থির জর হইলে £ থাকে দধ দিন ভরনি নক্ষেত্রে হয় £ সংসয়ের চিন্ন%। 
কিপ্তিকায় £ দন দিবা £ ভোগ করয়ে ; ব্ধহিনি [প]ধ দিবা জানিহ নিস্চয় ১। 

স্থগসিরাঅ £ চারি দিবা ঃ আর প্রায় সংসয় £ পঞ্চরারে। পুন্রবযু জাঁনিহ নিস্চয় ১।, 
পঞ্চ দিন হঅ £ পুস্তা। অস্ঠানে সায়ে মরনং ॥.. 

১৬৭ *অঙ্গীল ছড়া, রামজি ( ১১৮৪ ), পত্র ১, আকার ১০৯” ৯ প্র" | 

ভনিতা ও নমুনা, 

রামজি কয়ে ঘটোঁক বেটা এমন কেন কল্পে জেনে যুনে : 
আমায় বলিতে! জদি বয়েসে অধিক আছে ত[]তির কনে : 

আমার এতো! আয়োজোঁন সব গেল অকারন' 

১৬৮ বাঙ্গাল। মন্ত্র, অজ্ঞাত ( ১১৮৭ ), পত্র ১, আকার ১০২” ৮ ১০%। 

৭ ভ্রীশ্রীহুর্গ। 

কালি কাল কালাড়ি বেগোঁড় দাড়ি নলবোনঞ্ি কাল বিকাঁড়ি 
ডাইনে খপর্পর বাঁয় কাতি অমক্কর বাঁড়ি ঘর রাক্ষি দেবি ছু চৌপর বাতি 
ভাড়িয়ে কই গণ রাখি বসে কই বাঁড়ি রাঁখি যুয়ে কই সোবাঁঘর রাঁকি 
কালি কা?]লি কালি নাগে স্বহস্্ তালি পর বল র্যক্ষে আঞ্চ বল 
থা হরসিদ্ধি গুরূপা 
কার আজে লঙ্কায়ে মা হাড়িঝি চণ্ডির আজ্ঞে কামে কামিক্ষে সিগির লাজ্ঞে”। 

সরন সাপ বাগ চোর নিবেরোন 

মা মোর কাণ্ডারি পুত্র মোর লকাই আমক্কর পঞ্চকোষ বিনালা 7৪ 

রক্ষ রক্ষ মাকাঁলি কার আজ্ঞে 
কাঁম কাষিক্ফেলঙ্কায়ে মা হাড়িঝি চণ্ডির আজ্ঞে সিগির লাজ্ে4॥ 
চগ্তি ভাতাবি ভাই জাগ রে জাগ খড্ড”ব্রস্কন ত্রযুল জাগ 

৪৭ 
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আমকর বাড়ি বেড়ে পল্প লোহার বাড় চোর ভাকাতের নিও পরেস্কাক 

কার আজ্ঞে কামের কাঁমিক্ষেমাত। লঙ্কা হাঁড়িবি চণ্তির আজ্রসিগি লাজে ॥ 

১৬৯ গান, দ্বিজরাজ (১১৮৯ )১ পত্র ১, আকার ১১? ৮ ৩২%। 

রায় নম। 
[১গ ভার্গো৷ ভার হেলে তার কোথা ভালে! হয় মহদধির রে পগনোব] চন্দ্র [উদয়] 
বাড়বা্লী নামে অগ্নি বারী মধ্যে আছে দেত্ত্য। শজুক্ত হইলো চন্দ্র পৃ.".রি পাছে। 
ভয় পেজে ভিত্তু হএ ত্রিজামার পতি অমিশ্নিক পয়দ্বির কপালেতে কৈলে। গিএ স্ভিতি 

বার হয়ল বিশ তথ বাধুকির মুখে দিজ য়াঁজ বলে ভাখা কাইল স্থখে 
দৈব্গগে দেখ তথ বিধির বিড়ঘন নের্ভানলে সদ! দগধে জিবন 
খুন্ধ হইএ খ্যাঁপ। কর খেদ করে মনে লঘুগ্রিতি লুকাঁইল নারির বদনে 

রামার বদনে জেই সধর গ্রেল নিরবধি জুবগন উহ্লাসিতে লাগিল ॥ 

১৭০ খান, বাঞ্চারাম (১১৯২), পত্র ১, আকার ৭২" ১৪%। 

প' শ্রীশ্রীরামঃ 
মহেষ উরসি রুপসি রনে নাচ ম। মোহিনী ॥ ধু ॥ 
মাএর লখ্ষিত চিকুরে চুম্কে ধরনি। 
শিরহাঁর বিহারে শ্রজা ঘন সৌভিত তড়িতজড়িত কত পরেসমুনি 
দেখ ন! হে রুপ ভাল কাল পিঠে কুস্তল হেলিচে ছুলিছে দাঁমিনী ॥১॥ 
ও আধ বিধু সৌভে ভালে নাসায় মুকুতা৷ দে[লে গতি অতি স্থমধুর মরাঁল জিনী । 
জত অট্ট অষ্ট হাসে দস্তে দামিনি খসে এ বুঝি অমরজননি ॥২। 
বাঞ্াবামে কয় স্থুন ভূপ মহাঁসয় চল জাব লব সরনী 

জদি হে চিত্তে ধরে নিরবধি ভাঁব তারে অপর৷ কুস্থমবরনী ॥৪॥ 

১৭১ মহাভারত (বিরাটপর্ব ) কাশীরাম দাস (১১৯৪), প্র ৯৩ (৩২, 

৮৫-৯১১ ৯৫-৯৯), আকার ১৩৪” ৮৪” | 

[৯৯খ সেই কথ! কহি আমি পালির মত কাসিবাম দাস কছে সাঙ্গ হইল অজাত। 
ইতি-_লিখিতং ভ্রীমখুরমোহন মভুমন্দার পঃ বিষ্পুর তঃ রারিটানিরিউিিভি বিরত 

তাতি-_-প; সিমলাপাল মৌজে-_জামবেড্যা-_সন ১১৩৩ সার***। »৯থ] 
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১৭২ মহাতারগ্ত (ভীক্ষপর্ব) কাশীরাম দাস (১১৯৫), প্র ৫৩ (১৫৩), আকার 
১৪? ১৫৫ । 

[৫৩ক রাজ! সহ চলি গেল। জার জেই বন ব্যাসবিরচিত কথা পাচালি রূচন] ॥ 
ইতি তিম্তপব্য সমাপ্ত হইল ?॥ জ। দিষ্টং তখ। লিখিতং লিক্ষক দোষ নান্তি;। ইতি সন ১২২৮ সাল 

তাং--৫ চৈত্র--৫৩ক] 

১৭৩ পাজ বন্দনা, অন্জঞাত (১১৯৭), পত্র ১, অনমাঁপু, আকার ১৩২” ৮৪২? 

আরম্ভ, 

বন্দ মাত। হথরধুনি পুরাঁনে মহিম। ষুনি."" 
সন ১২১৬ সাল-- 

১৭৪ মহিন্পঃস্তব ( ভাব1 ), অজ্ঞাত (১২০১), পত্র ১২, (৩-১৪), মুদ্রিত, আকার 
৭২১৫ ৫? | 

নমুনা, 

[পৃঙ তাহার তিন প্রকার স্থিতি। তিন গুণে তিনজনে করেন বসতি ॥ 

জড়বৃদ্ধি লোক সদ তথাপি তাহাঁয়। বিরোধ যুক্তি বিধান করে একি দায় ॥... 

১৭৫ মন্থাভারত, কাশীরাম দাস (১২০৭), পত্র ২, €*, ৪৩), আকার 
১৪? ৯৪২৮ । 

[ ৪৩খ [ মহাঁভাঁরতের ] কথ। অম্বতপমান নারিপর্ধ সাঙ্গ হেল কহে কাসিরাম ॥ 

নারিপর্্ সমাপ্ত *** পুস্তক প্রীকাঁসিরাম নস্কর সাঁং মাটীকোৌন সন ১২*৯ সাঁল_-তাঁরিখ_ 

১* আহ্বীন 1 ৪৩খ] 

১৭৬ বাজালা মন্ত্র অজ্ঞাত (8১২১১ ), পত্র ১, আকার ৮ “৮৪” । 

স্নান করিয়। পড়িবে ৩ বাঁর মালাশুদ্ধি £ 
গু আদি নিরঞ্রন শক্কর শেষ জবসে তুলসী বলয়ে উপদেশ 
গুরু পরমেশ্বর লাগে কান রাম নাম তুলসী প্রণাম 



৩৭২. 01 খ্ুথিপরিচয় 

»& হনৃমানায় বিল্পমে পবনপুত্রীয় ধীমহি তর! বীর প্রচোদয়াদিতি হনৃযদ্গীয়জী-- 
আত্মসার | 

লোহাকে টুণ্ড লোহাঁকো মুণ্ড লোহাকে বজ্রকায় 

লোহাকো সাঞ্জল গাঁয়ে দিয়া জেখানে সেখানে জায় 
থাক পাঞ্জল গায়ে পড়্যে সাত রাত নও দিন ভর্যে 
কার আজ্ঞা কালী চণ্ডতিকাঁর আজ্ঞা । 

গাঁয়ে ৩ ফু দিয়ে কু কাটা। 
করত করত মহ! করৎ আন্ত্যে কাঁটম জেত্যে কাটম কু কাটম কুঘিন কাটম 

ডান কাটম ভাকিনী কাঁটম ভূত কাঁটম প্রেত কাটম চৌষট্টি ষোঁগিনী কাঁটম 
আশী হাজার ভূত প্রেত কাটম 
কাটে কুটে দেও ডণ্ড ভূৎ ভণ্ড ভূৎ দেহে জায় 
লঙ্কাপুরী ঈশ্বর মহাঁদেবকে জ'টে পাখালিষ বাঁও পাঁও। 
হামারে অঙ্গে করিষ ঘাও আঁপন। শিক্ষ দীক্ষা। গুরুকে অঙ্গে দিস পাও 
বন্দ গুরূ সিদ্ধ পাও কাঙ্বের কাঁমিক্ষ| মা চণ্ডিকাজ্ঞা হাঁড়িঝিকার পাঁও। 
শীঘ্রি ছাঁড় শীঘ্র ছাড় ॥২॥ 

গু হনুমান জাহা। ভেজে। তাহা! জায় সাত পানকা বিড়। খায় 

হন্মান হটিলা তৌড়ে লৌহক। কোঠ বজরকো! তাল। তাহা। বয়ঠে 
হনুমান কোতোয়াল রাখোয়াল। আগে বান্ধ পিছে বান্ধ সব বীরে কে লেষায় বান্ধ 
পেট বান্ধ পিঠ বান্ধ ঘাট বান্ধ বাট বান্ধ কচিয়। মৌসান বান্ধ ঘে।িয়। মোসান বান্ধ 
বাচা ত্রিবাঁচ। বাঁচা চুকে তৌ বাস্থকে কুস্তানরকমে পড়ে 
অঞ্জলী মাইক। ক্ষীর খায়ে হা রাঁম করে 
লঙ্কাসে কোঠ সমুধ সধা]ই তপ্তজরি জায় না তোঁকে। হন্গমান জতীকে দোহাই । 
পথে স্থইয়া ব৷ পড়িয়। তিন তালী দিবে-_ | 

জর ঝাঁড়াও হয়-- 
অর্ধকপালির পুট--ঝাঁটির পত্র জিরে ৩ মরিচ এক কাঙ্কর লবণ মিশ্রিত নাকে 

নাস লইবে-- 

/ধ" শ্রীহমতে নমঃ-- 
গুকার চল্ চল্ মহাবীর ৩ বন্াঙ্গ বলী বস্রকে লেঙ্ছুটি লৌহোকে কচৌটী 
তেল সিন্দুরকে। পুজা! হাথমে গদা বাঁকে পুত্র তু পরনকে স্থত 
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সীত। শোক নিবারণ রামচন্দ্রকে পাছক আনস টনি রাখে। প্রাণ 
তোম ছো। ভরতকে ঠাম ॥ 

ইতি মন্্র--১১০০* এগার হাজার জপসংখ্যা-_ 
যজ্ঞসামগ্রী পান স্থপারি লঙ্গ ঘ্বত একত্র করিয়। আত্রকাষ্ঠে আহুতি। 

খেকুয়ার আমন ৫ হাত কিন্া ২॥ হাত১/০ পাঁচ পোয়া & খেকুয়ার ছুই খানি: 
কোপিন-_ 
ও আপন ব্রদ্ষ! আসন ইন্দ্র আসন বয়ঠে বালগোবিন্দ-_ 

অঙ্জরকো। আসন বজর কওয়াড অজ্জ জ্জড়ি দশে দুয়ার 
জে! জড়িক। খালে ঘাও উদ্ট বিজলী তাকে খাঁও 
মুখমে বসে হরদেও হৃদয় বসে দেওযান্ত রক্ষ! করে ভগবান রাখ লিয়ে! হন্ুমস্ত |. 

মন্ত্র তিন বাঁর পড়িয়। তিন তালি দিয়। আসনশুদ্ধি করিয়া তাঁথে বসিয়া জপ যজ্ঞ 

করিবে 

পেটকামুড়ি ঝাঁড়া-_ 

রক্ত পুঁজে বাহে নারি তাঁহে জন্মিল পেটকামুড়ি 
পেটকামুড়ি তো৷ বড় বীর তোর কামড়ে গরু মানুষ নহে স্থির 
হাঁথে মারে। নখে চিরে] তুড়ি দিয় দূর করে] 
কাঁর আজ্ঞা কাঁঙ্রের কামিক্ষার আঙ্ঞ। 
চগ্ডিকা আজ্ঞ। হাঁড়িঝিক৷ প? শীন্ত্ী ছাঁড় শীত্ত্রী ছাড় শীত্বী ছাড় ॥ 

১৭৭ মোহমোচন, বাণীকণ্ঠ (১২১৩ ) পত্র ২ (১৭, ১৮), আকার ১২২" ৮ ৪২"। 

[১৮ক ব্যধি বেখ। নাই হয় না থাকয়ে রোগ ঘুচয়ে জমের জ্জাল। মিলে নান! ভোগ । 

বালিকণ্টে আসির্বধাদ কর সর্বজন সমাঞ্ত হইল গৃস্থ এ মোহমোচন ॥ 
লিখিতং শ্রীবামলোচন দাদ সেন সাকিম মৌজে নসিরবাঁটী পরগনে জাহানাবাদ শ্বরকার মন্দারন সন 

১২১৮ সাল॥ মে।কাম পরগনে সিমিল্যাপাল সন ১১১৪ সীল তারিখ-_২৯ অগ্রহীয়ন ॥ ১৮ক] . 

১৭৮ রামায়ণ (সুন্দরকাণ্ড, কিক্কিন্ধ্যা, ) কৃত্তিবীস (১২১৬), পত্র ৯২ 

(১৬৫১ ১-২৭ ), আকার ১৫২" ৮ ৫২”। 

[৬৫ক কিশ্রিবাঁন পণ্ডিত অস্বিতের ভাগ এতে। ছুরে সমাপ্ত হইল স্নরাকাণ্ড ॥ 
জথ দিষ্টং তখা। লিখিতং লিক্ষকে1 দৌষ নান্তিকঃ ভিমসাপি রনে ভঙ্গ মুনিনীঞ্ মতিক্রম ; জত নে 
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লেখিলাম পুথি চুরি করে ঢলে শোকর তাহার পি! গাধ। হয় নে: নাক্র.জীসিনাধচজ্র গোন্বাধী সাকিম 
পাখরবেড়্যা পরগনে বগড়ি তা পশ্চিম সন ১২৭* সাল তারিখ ৬ আঙিন রোজ রবিবার তিথি চতুর্দসি ॥ 

দাীত্রীরামচন্্র ম্বরনং ॥ হরিবোল হরিবৌল & সিতারাম্ব £ সিভারাম ;8॥ লিখিতং শ্রীসিনাথচন্ত্র 

গৌন্বামী ॥ ৬৫ক] 

[২৭ক কিন্তিষাস বিরচিল। অম্বতের ভা এত ছুরে সমাপ্ত হইল কিচি.কন্ধ। কাণ্ড ॥ 
ইতি॥ কিচিকন্ধীকাও রামীয়ন সমাপ্ডং ॥ জথ। দিষ্টং তথ! লিখিতং লিক্ষক দোস নাস্তিক ঃ ভিমন্মাপি 

রনে ভংঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিঃব্রম ॥ লিখিতং প্রীসিনাথচন্্র গৌখামী সাকিন পাণরবেড়া। £ পরগনে বগড়ি ॥ 

সকাবা ১৭৮৯॥ সন ১২৭৫ সাল তারিখ * ভাত্র রোজ সনিবার নবমী বেগা ২ প্রহর মাত্র ॥ ২৭ক] 

১৭৯ রামারণ (রামবনবাস ), দ্বিজ কবিচন্দ্র (১২১৮), পত্র ১১ (১১ ৩-১০, 

১৩-১৪ ), আকার ১৩২” ১৪২৮ । 

[১*ক এত সব ফুন্তা। মস্তি করিল লিখন বনবাঁস সমাপ্তং ঘিজ কবিচন্দে কন ॥ 
[১৪খ এইরূপে করেন তরথ পাছুকাঁসেবন বাম্সিকপুরান দ্বিজ কবিচন্দ্রে গান ॥ 

ইতি শ্রীরঃমের বনবাস সমাপ্তং সন ১২৫৫ সাল তারিখ ৩* জশটি--১৪ক] [১৪খ লিখিতং প্রীমকুন্দমুর|রি 

সরকার--১৪খ] 

১৮* গোবিন্বলীলাম্থৃত, যছুনন্দনদাস (১২২৩), পত্র ১৪৬ (১-১৪৬), আকার 
১১২৮ ৮৬২৭ । 

[১৪৬ক, খ রাধারুষপ[দপন্র সেব। অভিপ্লাসে এ যছুনন্দন গাঁ গোবিন্দবিলাসে ॥ 
ইতি শ্রীগে বিন্দলীলা মৃত গ্রন্থ সম্পুন্ন॥ বত্ধেন লেখিতে। গ্রন্থ গৌবিন্চরিতীমৃতং। নত্ব! কৃষণপদদ্বন্দং 

কৃষ্ণদালেন ধীষতা! ॥ ১৪৬ক+**]--* ১৪৩৭) 

১৮১ চৈতল্কচরিতান্ৃত, কৃষ্দাস ( ১২২৪ ), পত্র ২৭২ (১-৫১, ১-৯০১ ১০১- 
১৪৮, ১-৮৩ ), আকার ১৪৭ ৮৫" । 

[৫১খ ধিরে ধবী বন্দে। নীত্য করে! তারি আয চৈতত্তচরীতা্বৃত কহে কৃষ্তদাস ॥ 
ইতি জীচৈতন্ডচরীতামৃতে আদিখণ্ডে যৌবনলীলাহুত্রকণনং নাম সপ্তদষ পরিচ্ছেদ: ॥ ইতি প্রীচৈতন্ত- 

চরীভাম্ৃতে হুত্ররূপে আদিলীল। সমাণ্তাঃ 1-.-৫১খ] 

[১৪৮ক-শ্রী্পসনাছন : বধুনাখজিবচতন ধিরে ধরী যার করে আস 
কষ্চলীলাম্বভাখিত টতন্তচরীতামূত কহে কীছু দিন কফদাঁস $.... 
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ইতি ভ্রীচৈতস্থচরীতামূতে মধ্যথণ্ডে কাশীবাপী বৈষব করনং পুন নীলাচলাগমনঞ্চ দা -গঞ্চবিংসতি 

পরিচ্ছেদঃ ॥ মধ্যলীল সমাপ্ত ॥ প্রীগ্রীরাধাকৃষ ॥ জথ) দৃষ্ঠং তথ। লিখিতং লিখ্যকো নাস্তী দৌস তিমন্ঠাপি 
রনে ভঙ্গ মনীনাঞ্চ মতিভ্রম ॥ সন ১১৪২ এগার সও বেয়ালীস সাল ॥ ্রীঞ্জরাধাকৃষ) ॥ প্রীপ্রীচৈতন্ত- 

নীত্যানন্দ অদ্বৈত; ১৪৮ক] 

[৮৩ক, খ শ্রীরূপরঘুনাথপদে যার আম চৈতন্তচরীতাম্বত কহে কৃষ্দাস ॥ 

ইতি গ্রীচৈতন্তচরিতাম্ৃতে অন্তযথণ্ডে সিক্ষাসীকার্থান্বাদনং নাম বিংসতি পরিচ্ছেদঃ॥.** ৮৩ক] 

[৮৩খ.**সাকে সিদ্ধুগ্নি বানেত্ষো জৈষ্ে বৃদ্দাবনাস্তরে ৷ হর্ধ্যাহণসিতপঞ্যাম্যাং গ্রস্থোহয়ং পুক্রতাং গত॥ 

সম্পন্ন শীদং প্রীগ্রীচৈতচ্চচরীতাম্বতং ॥ সঙাগুশ্চারং গ্রীল ভ্ী্তাথণ্ড ॥ জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং। প্রীপ্ীরাধা- 
কৃষ্ণাভ্যাং নমঃ | সন ১১৪২ এগার সও ব্যালিস সাল মাহ জ্যৈষ্ঠে আরম্ত মাহ আসাছ়ে সম্পূর্ন তারীথ ২২ 
আসাঢ় ॥ পঙথ] 

১৮২ চৈতন্যচরিতাম্ৃত, কৃষ্দাস সি পত্র ২৮৫ €১-৫৬, ১-১৬০১১-৬৯ )১ 

আকার +১২”১৬২%। 

[১ক প্রীন্রীরাধাগোপীনাথ জীউর-_ 

চত্রবেড়ের পরোয়ানা এক শও--- 

চল্লিষ বিঘার শ্রীধুত ভবানন্দ গোস্বীমী-_ 

জিউর নামের-_-সন ৯৮৪ স| একবরের-_- 

মোহরে- দরি সন ১১৮০ 

১৯৬ 

[৫৬খ ইতি শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতে আদিখণ্ডে যৌবনলীলানুত্রবন্ন নং নাম সপুদশ পরিচ্ছেষঃ ॥..* 

[১৬*ক ইতি শ্রীচৈতচ্চরিতাসৃতে মধ্যথণ্ডে কাঁশীবাসি বৈব করণং মহাপ্রভু নীলাউ্রিগষনং মধ্যলীলানুষাদ 

, করণে নীম পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ ॥***১৬০৭) 

[৬৯ক ইতি গ্রীচৈতন্তচরিতীমৃতে অন্ত্যথণ্ডে শিক্ষার্শৌকার্থ আম্বাদনং নাম বিংশতি পরিচ্ছেদ ॥**- 

[৬৯খ সাকে সিম্ধণন্িও বানেন্দৌ১ জৈষ্টে বৃন্দাবনাস্তরে | হুরধ্যাহাসিত পঞ্চম্যাং শ্রস্থোরং পুক্প তাং গতঃ ॥৬ক্থ] 

১৮৩ জল্মাষ্টনীব্রতকথা, ছ্বিজ পরশুরাম (১২২৭), পত্র ১০ (১-১০), আকার 
৯? ১ ৩২৮ | 

[১৮ক সমাঞ্চ হইল কথ করহ প্রণাম সৈলযুতা ভাবি ভনে দিজ পুরূষরাম £॥ 

অস্তিমকাঁলে পাই জেন কৃষ্ণের চরন £। 

জন্ধাষ্টমীর ব্রতকথা সমাপ্ত হইল ; শ্রীকুফণে পিরিতে সভে হরি হরি বল ॥ | 

জনমষ্টমির ব্রতকখা সঙগাপ্ত-_অখা দিষ্টং তথা.'তং দৌব নাস্তিক ভিমসালী রণে তঙগং সুনিশীং**১৮ক] 



৩৭৬ . পু'ধি-পরিচয় 
১৮৪ জালা বিষয়ের সারসংগ্রক বনী (১২২৯), পত্র ১০৮ (১-১০৮),.আকার 

৮৬ ১৫২1 

[১ক এই বহির মালীক শ্রীযুক্ত বাবু রসিকলাল সিংহ-_সাং--বাতিকার জেলা বিরভূম ।-_ 
লেখক-_প্রীনিত্যানন্দ সিংহ সাঃ বাতিকার-_বধা দৃষ্টং তথ! লিখনং সন ১৩*৯ সাল ১ আবন।-_ 

[১খ কামগাইন্রী". 

১৮৫ বিবাহ্ব্যবস্থ। (জ্যোতিষের পাভড়া), খনা, অজ্ঞাত (১২৩২), পত্র ১৫১), 
আকার ১৪” * ৩২৭। 

অথ বিবাহব্যবস্থা | 

বেবত্যোত্বর রোহিনী স্বগশিরা -.. 
অথ সপ্ত শ্বলাকা॥ 

অনল বৈষ্টব বেদ ত্রদ্ম শুন্য গনি পাঁচ একুসে খতু লখে সাঁত উনিসে জানি। 

বন্থশক্র ফনিমৈত্র দিগ পক্ষ মেলা শিব চান্দে দিবাকরে পুষার সনে খেল! । 
কর ছাব্বিষ ভূবন পোচিষ স্বাতি সতভিষা, বিসাখ। ধনিষ্ঠার বেদ খন। কহে ভাপা ॥ 

অথ ছাব! পঞ্জিকার ভাঙ্গ। বচন । 
কন্তার বিবাহ যুগ্যবর্ষে দিয়া নয় যুগখ্েতে বিধব৷ হয় ধর্দমশাস্ত্রে কয়। 
অযুগ্ে ছুর্তাগাঁবতী বিবাহ না হয় গর্তমাস ধরে কিন্ত বিচার নির্ণয়। 

গর্ভমাস লয়ে তবে গননা করিবে এ মতে অযুগ্য বর্ষে কন্যাদান দিবে। 
ধনপুত্রবতি সতী হবে শীমস্তিনী চিরকাল যাবে স্থখে হয়ে জশত্িনী। 

কন্তার বিবাহ কিন্তু জন্মমাসে উক্ত সুপ্রস্থতী শীগ্র হয় স্থলক্ষণযুক্ত । 

পুরূষের বিবাহের স্থুনহ কথন জন্মমাসে জন্মদিনে নহে কদাচন। 

বিবাহের বিহিত নক্ষত্রাদি ॥ 
রোহিনী উত্তরাত্রয় মূল! বা রেবতী ম্বগশিরা! মঘ। হত্যা অন্থরাঁধা স্বাতি। 
স্গ্রশত্ত বিবাহে যে এইমাত্র হয় অতঃপর কহি ঘাহ। পারস্কর কয় । 
ধনিষ্ঠ। শ্রবণ। চিত্রা অস্থিনী নক্ষত্র বিবাহে মধ্যম শুভ যভ্ূর্ববেদি মাত্র । 
আপদ বিষরে গ্রাহ না হয় নিষিদ্ধ জ্যোতিষের মতে এই প্রমাণ প্রসিদ্ধ । 
ইহার মধ্যেতে আছে বিশেষ কখন মঘ! মূল। আছ্যপাদ করিবে [বাজ্জন | 
রেবতী চতুখ ৭ শত্য জিবেক পুন £ ইহাতে বিবাহে প্রাণনাশ হয় শুন! 
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বিবাহের তিথির নিয়ম । 

অমাঁবন্য বিষ্টি ভঙ্গ রিক্ত। তিথি দিন বিবাহ করিলে তাঁর পরমাযু হীন। 

কিন্ত শনিবাঁরে রিক্তা বিবাহিত। হয় পতিপুত্রবতী শেই নাহিক সংশয়। 

বাঁত্রিতে বারদোষ নাই ॥ 

১৮৬ পদাবলী ( কলহাস্তরিত1 ), অজ্ঞাত (১২৩৫), পত্র ১, আকার 
শ?১০৬। 

ণত্রীহরিঃ |__ 

কলহস্তরিতে গোউাব]চত্ত্র _ 

মান বিরহ জরে ঃ পহু তেল ভোর ও বয়ে নয়ানে বহে তপতহি লোর ঃ 

আঁয় আয় গোরাঙ্গচার্দট অখিলজিবনমোনলোচন ফাঁদ । 

কহইতে গদগদ ধিক মোর বুধি অভিমানে হারাইলাম কাছ গুননিধি। 

প্রেমজলে ডুবুডুবু নআনেরী তারা প্রেলাপ সস্তাপ ভাব আদি গোর। ॥ 

[১খ একখানি খণ্ডিত চিঠি আছে। 

১৮৭ গ্লান, অভ্ভাত ( ১২৩৮), পত্ত ১, আঁকার ১১? ৮ ২২? । 

শ্রীহরি ।-_ 

অয়ে কান্ত ধন বারস্ত রতিকাস্ত কি দিব তোরে 

আপনারে দেয়া জাঁয় না এখন বিছাঁদের অধিকাঁরে। 
মিথ্য। মদন দিলি ধন্না মিথ্যা আমার এ ঘরকল্গ। 
বিষয় কেবল বিছেদ কান্না আছে নয়ন ভাগ্ডারে। 

জানে পাড়া প্রিতিবাধষি জে হইতে বন্ধু প্রবাধি 
যেই হতে রই উপবাষি প্ররেমখুদায় প্রাণ হরে ॥১।॥ 

১৮৮ গান, লালন (১২৪১), পত্র ২ (১-২), আকার ১৫৩ ৮ ২২ । 

[১খ ৭ শ্রীরামঃ। 

প্রাতই গুঠই জসোমাই লাল লেই গর্দি পর বইটাঁই 

মাখন খেলাই বারই বার। 

৪৮ 
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বয়ান নেহাবরেগ্ড আনন্দ গুর কহনে না পারই । 

নিজ মান্য পরিপুর্র পুর চজমুখ চুন্বই 
মাখন রূটা কর পয সাদরে জাছু জতনে রিঝাই। 
ধুয়। ॥ রাঙ্গা করে সর দিঞা বদন পানে রহিল চাঞ্া | 
রানি কহে গোঁকুলনগরমে' লোঁক সব ভাঁগত ব"াও 
বোন বিচ হাঁও এক আগুঅত কর ভরমে ত্রজ অঙ্গনে রহত ছ'াপাই। 
শ্রীদাম যু বল] হাঁণ্ড ভরে লোকাঁ এ! রহিঞ্ণাছে ঘরে ১খ ]। 

[২ক ষুনি কহে এ জস' মাই কেঁছন হাঁওত সহামে না জাই। 
কেরআল কুস্ত হিরণ্য বাক্ষশ এ শব বির বধি এক বানে 
মাই জাই ঝাঁগুপেত বৌলে হা হেরব নিজ নয়াঁনে । 
ধুয়া ॥ গোপাল বলে অগে। মা কেম হাগুনে পগার ॥ 

রানি বলে জাইয় না রে গোপীপাড়া হা নএ রে ছেলাধরা । 

কে বানি মের লাল অঙ্গনমে খেলত হাম জাই কাঁলিন্দি বাঁবি পুরি লা ॥ 
লালন কহে যাকর ঝটপট গাগরি পুরি লাই আগত সিধাই ॥ 

মী) আমার জলে গেল গোপীপড়া জাইতে হল । 
দেখত মণই ঘর ছোঁড় জাই। 

আই এক আহিরিণিপুর তাঁকর লালন মাখন খাণ্তত পগ করি ধুলিধুশর | 
মাখন ধার নেই ঝটপট যুগল কর পুর বয়াঁনই ভারে । ২ক] 
[ ২খ বালক রৌল গোল স্থনি আহিরিনি মোহন ঝটহি সিধারে। 

কহে আঁহিরিনি মাখনচোর জোর ডের' তোর ভাঙ্গব টিঠ ঢঙ্জ বাটপারে। 

অই পাঁকড় কর ছণন্দন ভেশারি পর বাধন করে। 
কহে জব কোন রাখে তুজে মারে । 

খালি ননি ভার করি দে ঃ মারি জদি বাঁখে কে 

স্থনি ব্রজমাই রাই সব ঘেরত কহে পাঁকড় পাঁকড় চোর তাগ নাহি জাই। 
পিয়ল পিতাম্বর কৈই কাড়ি নেয়ত কই লোটোত মতিহার । 

স্থরঙ্গ মনরম কই কর্কস নআনে নেহাঁরে । 

কোই কহে যব গরব তোড়ব কংঙ্কনঘাঁত মাথ পর রাঁখব টিট ভঙ্গ বাটপাঁন্ছে & ধু ॥ 
জ্েমন পসার ভাঙ্গিলি জোর তেমত সাজ]াই দিব তোক 1২খ7 
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১৮৯ গান, অজ্ঞাত € ১২৪৫ ), পত্র ১, আকার ১৩৬ ৮৩? । 

শ্রীতর্গা সরণং-_- 

তুমি মথুরাতে জন্স লয্ন্য। আইলা। গোকুলে প্রেমডুরি দিয়া জশমতি বন্ধন করিলে। 
ও মা! তোম।র মহিমা। সিম। না পায় বিধাতা। রাখেছে চারি বেদে কিছু নামে বহয়ে 
প্রেমের বস হয়্য। হবি জগতে গাঁথ! নিজ ন!মের গুনে তরায়ে 
জগন্সাতা দ্িনহিন জনে তারে। ব্রিলৌকতারিণী মনমোহিনে 
ব্রজগোপীর মন ভুলালে এই ভর্ষ। আছে তরাঁবে ম। পতিতপাবনী | ধুয়া । 
ভোমার নামের মহিম। হয়্যা বংসিধাঁরি অগ্রদ্িপে গোঁপীনাথ হয়্যাছ মুরারি 
আগম পুরাণে শুনি সতে বলে ভবঘোরে তরি বয়ে তরিলী 
ভুবনমোহনরূপে বিরাঁজ করিছ হরি তুমি জত ব্রজগোঁপীর বসন কর্যাছিলা চবি ॥ 

১৯০ গান, অজ্ঞাত ( ১২৪৬ ), পত্র ১, আকার ১৫" ৮ ৩২৮ । 

শ্ীশ্ীরাধাকফ্াভ্যাং নম ॥ 

বাগ তোরাবী ॥ ূ 

ভবের জাতন। ছুঃখ হর হে কর্ণাময় কৃপাময় হরি তুমি কথা আছ এ সময়। 
এ ভবসাঁগরে তরি দীয় [ঘ]দি হে চরনতবি 
নাই হেয়ামার যন্ত তরি কেমনে তরিতে তরি। 
কাতর হএ ভাকি তোমায় রেখ হরি বাঙা পায় 

আর তয়ামার নাই হে উপায় উপায় বিনে দয়াময় ॥১। 

বাগ ললাত]॥ 

মন অহি শুখে মত্রআছ তত্রকথ। সূলেছ। 

আপন শে কালপাশে ভেবে দেখ বে বান্ধ। যাছ। 

আনন্দের নন্দনে ডাক বে মনে মনে অজ্বামিনের গতি পাবি রে। 

দেখ মিত্রকাঁলে পৃত্রের নাম বলে তার গতি হল তাক্ষ কি তুমি তুলেছ ॥২। 
॥ রাগ সিন্ধু ॥ | 

হে নারায়ন হে ॥ 

হে নারায়ন হবি মকুন্দ মুরারী বল না৷ হে বাকা বিনআঁরি মথুরাঁপতি হে। 

অহে বামনরূপি বলীর স্থানে ত্রিপদভূমি দান লএচ 

সেখানে অহে রাঁধানাথ ভব্সিন্ধুমাঙ্গ পাঁর কর করি মিনতি ॥ 
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১৯১ পাতড়া, অজ্ঞাত (১২৫০ ), পত্র ৯, খণ্ডিত, আকার *” +৩:। 

'“*কি ঘান চাহ সে বাক্য বল কড়ি নাহিক সঙ্গে তথাপী ভূল। 

কড়ি নাহিক কড়ি নাহিক মরূক মেনে তোমার! ভাগ্ডাইঞা আছহ কেনে। 
আমি পার করিব সকল জনে কড়ি লইব আমি রাধার স্থানে । 
এত ষুনি বলেন মিনতি করি যু নন্দের নন্দন ওহে হরি। 

তুমি নারি দেখিয়া বিস্তর বোল তুমি বাঙন হইয়৷ চান্দ ধর। 
সেহ সতী বটে যুন গোপনারি আমি বান মর্তে বলিকে ছলি। 
তোর নাসার অগ্রে আছে মুকুতা, তাহ! নিব স্থন বৃখভানযুতা!। 

তাহা তোমাকে দিব কিসের লাগি ঘর জাইলে হব কলঙ্কভাগি। 
তার গলার হার কাড়িয়া লব'*. 

[১খ সন ১২৪৯ 

১৯২ পদাবলী, চণ্ডীদাস, অজ্ঞাত (১২৫১ ), পত্র ১, আকার ৭&" ৮ ৪২ 

৭ শ্রীহুর্গাশ্রী_ 
তদেবি শংসার কেবল এবার বঞ্চিত মদেরি ঘবে 

তার গরবে পিথিবি শরাখানি দেখ ডাকিলে ন। সন কানে 

অই জোউবন দেখিচ চিকন বইএ জাবে দিনে [দানে 
বড় য্হংকাঁর হএচে এবার না৷ জানি কি ধোন পেএ 

তোরা য়ার বার রমণি হএ আঁশিব গোধন লএ 

তোদিকে এবার পুরূশ কৰিব আমর! হব মেএ 
মনেতে শাধিব জাজন করিব তোদিকে দেখাব দেখা 

দেখিএ ভুলাব নিকটে ন! জাব ডাকিলে না কব কথ 
চণ্তীদ্দাশে কয় ই বটে হয় শন গে৷ নাগরি জত 

তোর্দেরি শংশার কেবল এবার শেধে নায় মনেরি মত ॥ 

***তুমি ত রমনি রশিকশিরমনি রশিকজনার পান 

আমার হ্িদয় কঠিন পাশান বিদ্ধি কৈলে খান খাঁন 

রূপা করি জদি শুন গুননিধি জদি কর রতি দান 

তোমার নয়ন কামের কাা]মান কটাক্ষে হাঁনিলে প্রান 
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কপাঁতে ভাবিএ মনেতে করিএ মরে জদি কর শংঙগ 

তোমাতে আমাঁতে একত্র হইলে মনে উঠে কত বঙ্গ 

তুমি কুলবতি বর ঘরে স্থিতি কেমনে মিলন হবে 
এই ভাবি নিতি শুন গে। জুবতি তোমারে পাইব কবে 
ষুণ যুণ শখি ঠাঁরে ঠোঁরে লিআঁখি ঠারের ঠাকুর্যি তোমি 
ঠারাঠারি হয় কাজে কিছু নয় মিছ! প্রবঞ্চনা বানি 

ত৷ শুন লে। যুন্দরি এমতি হএচ কবে 

আজু কালু করি করই চাতুরি বল হবে কি না হবে ॥ 

১৯৩ হন্ুমানচরিত্র, অজ্ঞাত ( ১২৫৭ ), পত্র ৪৬ €(২-৪৭ ), আকার ৭” » ২২। 

নমুনা, 

[২ক এবানজ্যে লভ্য হইবে কি-যপচয় হইবেক-_ 

এ বাঁনজো লভ্য হইবেক মির্থ। নহে £ ॥ এ ঠাঁঞ্রি গেলে তাল হইবেক য়বন্য £॥ 
এ বেটাঁর বিবাহ দিলে ভাঁল হবে £॥ এ বালক হইলে ভাল হইবেক অবস্য ॥ ২ক] 

[ ২ এ চুরি হইলে ধর। পড়িবেক ॥ এ কন্যা! বিবাহ করিলে রক্ষ্য। পাইবে ॥ 
এ জোগে কাজ্য ব্রথ। হইবেক ॥ এ ঝগড়াঁতে জিন হইবেক ন' জানিবে ॥ 

[৩ক এ বৈবাগ্য তির্থ--ভাল হইবে কি নাঁ_ 

এ বৈরাগ্য তির্থ হইবেক জাঁনিবে 1 এ বানয্য লভ্য নাহি ভাল নহিবেক £ ॥ 

এ রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবেক না ॥ এ ঠীঞ্ীী গেলে ভাল নহিবেক জানিবে ॥ 

১৯৪ শ্রীতলামজল ( রঘুদত্ত পাল! ), শঙ্কর (১২৫৮), পত্র ১ (৮), আকার 
১৩২? ১৮৪৪৮ । 

ভনিতা। 
(৮ক আছাড় খায়্যা পড়ে রবনিমগ্ুলে শিতল্যার পদ্য শেবি শংস্করে বলে ॥ 

নমুনা, 

[৮ক বন্মিক বলেন দেখ রাঁম। শিবের মহিম। পুজ। য়ারভ্িতে দৌশো। করিলেন খেম1। 

গাঁন বাঁজন। বৈগ্নিক পুষে মহেম্বরে ডাক দিয়্যা শিতল্য। মাতা বলেন জন্ষেরে। 
মোর য়পমাঁন দেখ কেমন করিষ়্যা রোঘুদত্ের সাত পুত্রে বেদ্ধে যান গিয়্যা। 
দ্েবির য়াদেশে জম ছুত পাঠাইল্য প্রথমে বেনের বড়বেটা ওই জে মৈল্য। 
বেনেনি বলেন মোর বাছা নিন্দ্রে জায় একে একে সাত জনে বেদ্ধে নয়্যা জায়। ; 



৮৮২ .. পুখি-পরিচয় 

১৯৫ মহাভারত, কাশীরাম দাস (১২৫৯), পন্জর ১৩ (৮১৬১ ১৮২১), 

আকার ১৫" ৮৫? । | 

ভনিতা ও পুম্পিক, | 

[২১ক কাসিদ্বাস কহে তাহা পাচালির মত এত ছুরে ভিন্মপর্ধ হইল সমাপ্ত ॥ 
জখ। দৃষ্টং তথ। লিখিতং লিক্ষকে। নাস্তি দোসক 1 ভিমসাপি রনে ভে মুনিনাঞ্চ মতিঃত্রম 

এ পুস্তক ্রীগোপাল রায়-_- সাং ভবানিপুর-- আমলে পরগনে কৃতুপুর সরক্ষার-_গোগালপাড়। : চকলে 

মেদনিপুর সন ১১৮* সাল তারিখ ২* মাঘ রোজ বুদবার তিথি সপ্তমি ঘুকল পক্ষ- রীত্র সাত ঘড়ির সময় 

সমাপ্ত হইল-_এ পুস্তক জে হরিবেক --তহ?কে ব্রক্ষবধ পাতকের দোস হইবেক-_- ॥ ২১ক] 

১৯৬ ঠতন্যনডাগবত (অন্ত্যখণ্ড), বৃন্দাবন দাস (১২৬৬ ), পত্র ৭৯ (১২৬, 
২৮-৬৮১ ৭০-৮২)১ আকার.১৩২” ৮ ৫” | 

[৮২ক শ্রীচৈতন্ধ নিত্যানন্দঠাদ পই' জান বৃন্দাবনদাস তুছ পদযুগে গাণ ॥ 
ইতি শ্রীচৈতন্তভাগবতে অস্তাথণ্ডে চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ অন্ত্যখণ্ড সমাপ্ত ॥ সন ১২১৩৪ তারিখ ১৭ শ্রীবণ 

সোমবার বেল! ছুই দণ্ড থাকিতে সমাপ্ত হইল ॥ ৮২ক] 

১৯৭ ্নাঙ্গায়ণ, কবিচন্দ্র (১২৬৮), পত্র ১২ (১-১২), অসমাপ্ত, আকার 
১৩২? ৮৪২ । 

ভনিত।, 
[১খ ঘোহে রাখি বুগ্রিধের পাসে হচ্ছ জায় কিক্ধিদ্ধাকাণ্ডের কথ! কবিচন্দ্র গায় ॥ 

১৯৮ প্রেমবিলাস, নিত্যানন্দদাস (১২৭২), পত্র ৫৮ (১৫১ ৩৯-৯৪১ ৯৬ ), 

কীটদষই, জমাটবাঁধা (8৬-৯৪), আকার ১৪? ১৯৫? । 

নমুনা, ভনিত।, 

[৩৯খ ঘরে বা আছিল কত জৌতুক আইল জত ব্রহ্ষনেরে সব দিল দাঁন 
বন্দীগনে ছাড়ি দিল নিত্যানন্দ দাষ গুন গান ॥ 

[৪৪ক শ্রীাহ্ুবাদে]বির চন্দপদে জার আন প্রেমবিলাষ কহেন শ্রীনিত্যানন্দ দাষ ॥ 

১৯ স্াগান্থগাবোধক তন্বজিজ্ঞাসা-পত্র অভ্ঞাত (১২৭৬), পত্র ৫ (১-৫), 
আকার ১৪ ৯:৪1 

[১খ শ্রীরাধাকফ্চাভ্যাৎ পহং । 
অথ রাগাচছগাধোধৎ ততজীঙ্জানাপত্র লিক্ষ্যতে; ॥ 



পুণ্থি-পরিচয় ৩৮৩ 

ভৌতিক দেহে কোঁন অক্ছগতে 1শর্ধ শ্রীককচৈতগ্ক অন্ছুগতে শির্ধ 
তন্ডাৎ ভ্রীকষ্ণদিক্ষাদি শিক্ষণং | বিশ্বাসেন গুল্ধূসেব! সাধূবর্তাস্থবততে ॥ 
ভৌতিকদেহের আশ্রয় কী। আঁলম্বণ কী ॥ উদ্ধিপন কী। 
আশ্রয় ভরীগুরূচরণ । আলম্বন বৈষ্ণব গোসাঞী | 

উদ্ছিপন শ্রীকৃষ্চকথা ॥ জ্ীরাধাকষ্ণ অন্থগতে শির্ধদেহের বিচার |... 

পুষ্পিকা, 
[৫খ-..অধরাম্ৃত কোন বন্দঃ হরিতাল বন্ন+ঃ পদধূলী কোন বন্দ: নিগুড় শ্যাষ- 

বর্ঃ ইতি £ জ্রীস্বূপ গোশ্মামিব মম £ শোঁধনিক। সমাঞ্ঃ £ 

ইতি ঃ জীরঘনাখ দাস গোল্সীমীর মত জায়ন এসাং সভীং মত ঃ ইহাতে অন্কমত হৈলে নরকগঙ্ন হয় ঃ 
এহেশ নিত্যাবস্ত হণ ং জেন অকরাধ না হয়? সাবধান সীবধান সাবধান সাধক এ তশ্ত জান্দীবেন ১ 

্রীগুরূমুখাৎ জ্রবন করিবেন £ যথা দিষ্টং ভথ। লিখিতং লিক্ষক দৌষ লীব্তিকং £ মণবোধাৎ $ সমাপ্ত ॥ ৫খ] 

২০০ লঘুশিক্ষ1! ( বাঙাল। সাধু গগ্যত্তাষ ), অজ্ঞাত (১২৭৭), পত্র ৯৪ (১-৯৪), 

আকার ৭২” ৮ ৪২” । 

অক্ষর সিদ্ধান্ত। বাঙ্গাল।__সাধু গগ্যভাঁষ। ( চুর্ণক ) 
ষত্তত্বতোহনন্ত বাবহাঁরে নীতে অনবরত সারণেইপি, যস্তাবক্ষরণসম্ভাব কুত্র দেশে বা 

কশ্চন কালে বা কিঞ্চন পাত্রে ব নাস্তিছে ; তত্বৈব পরমাক্ষর বিজয়; অথবা যত্ত, 
একা মূলা সংস্থিতি, এক অব্যয়ায় ব। অকর্জয়ম, এক অক্ষয়াকর ; তদেব অক্ষর শক 

বাচ্য। অতএব ষৎ তিষ্ঠতিছে, কিন্তু ক্ষরতিছে না, তদেব অক্ষর ভবন্ক । 

২০১ ব্লামাম্মণ (উত্তর! কাণ্ড), কৃত্তিবাস, মধুকঠ, রূপরাম (১২৭৯), পত্র 
১৮৫ (১-১৮৫), আকার ১৩২” ৮ ৪২1 

ভনিতা।, 
[১৪৮ক দিজ মধুক তাহে সাথি ॥ 
[১৫১খ দিজ রূপবাঁষে কহে জত বল যিখা নহে নিকটে পাইবে রাজাখণ্ড ₹ 

বিষয়স্থচৌ, 
[১খ মুনি আগমন [২খ-৩খ মুনিবাকাং [৪খ লক্মনবাক্যং [€৫খ-৬খ বাঁকল [+খ 

পবনপর্ব [৮খ পর্বতের জুদ্ধ [৯ পর্বৎ [১*খ-১৫খ শিবের বিবাহ [১৬খ লঙ্কানির্মীণ 
[১৭খ-২০খ পর্বতাগমন [২১খ জুদ্ধ, [২২খ পর্ধৎ সাঙ্গ [২৩খ-২৭খ বাক্ষসের জদ্ম 
[২৮খ রাবনের জন্ম [২৯খ-৩৩খ বাক্ষষের জন্স [৩৪খ বাবনের দিগবিজয় [৩৫খ-৩৬খ 
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কুবের [৩৭খ-৩৮খ বৈদেহী [৩৯খ-৪১খ অনারন্ত [৪৩খ-৪৬খ অর্জনে রাবনে জুদ্ধ 
[৪৭খ ভ্রগুরাম সহ অর্জুন জুদ্ধারস্ত [ ৪৮খ-৬০থ অর্ভুন [৬১খ-৬২খ বালি স্থগ্রীবের 

জন্মকথা [৬৩খ-৬৪খ বালি রাবনে জুদ্ধ [৬৫খ বালি সমাপ্ত [৬৬খ-৭২খ জমজেনা 
[৭২খ জমজেনা পালা সমাপ্ত, নাগলোক [৭৩খ নাগলোক [৭৪ নিবাত কবচ [৭৫খ 
বন্ধন [৭৬থ-৭৭খ বলিরাঁজা! [৭৮খ বলির পাল! সমাধ, চন্দ্র সহিৎ রন [৭৯খ চন্দ্রমগ্ডুল 

[৮*খ-৮১খ কপিলদেব [৮২খ রস্তাহরন [৮৩খ কাঁলকেয়। দৈত্যনান (৮৪খ ইন্তর 

সহিৎ রন [(৮৫খ-৮৮খ ইন্দ্র [৮৯খ হনুমানের জন্মকথা [৯*খ-৯৫থ শ্রীহনৃমান 
[৯৬খ-১০০খ বঘুরাঁজার উপাক্ষান [১০১খ-১১০খ সিতার .বনবাস [১১১৭ 

তবগার]রাজার উপাক্ষান [১১২৭-১১৪৭ কুকুরের উপাক্ষান [১১৫খ-১২০খ লবনবধ 

[১২১খ-১২৪খ ব্রাক্মনের বালকের জিউদান [১২৫খ-১৩০খ অগন্ত্যদর্শন [১৩১খ-১৩৭৭ 

জজ্ঞঙ্থ [১৩৮-১৪১খ কটক বন্দি [১৪৩ক-১৪৪খ লবকুসের যুদ্ধ [১৪৬খ-১৫৮খ 

পিতাপুত্রে রন [১৫৯খ-১৬খ কটক লৌঁক্ষন [১৬১খ-১৬৫খ হচ্ছমাঁন ঠাকুরের ভোজন 
[১৬৬খ-১৭০থ দশরথের স্বর্গারোহন [১৭১খ-১৭৭খ লব কুসের আগমন [১৭৮খ-১৮৪খ 
বিনাগান [১৮৫খ."' 

২০২ গোবিম্দমঙ্গল ( কর্ণমুনির পান! ), *কবিচন্দ্র (১২৮১), পত্র ১১ (১-১১), 
আকার ১৩২৮ ৫ | 

[১১ক গোবিন্দমঙ্গল গিত কষ্*দাষে গাঁন এত ছুরে মুনির পাঁরন সমাধান ॥ 

ইতি সমাপ্ত । ইতি সন ১১৪৪ সাল তারিখ ৬ অঘেন প্রীলক্ষিনারায়ন চাঁট্জ্য মহাসয় বরীবরেষুং** ১১ক] 

২০৩ রামায়ণ (পাতড়। ), কৃত্তিবাঁস (১২৮৩), পত্র ১, আকার ১৯২”৯৭%। 

কুক্তিবাস পণ্ডিতের জন্ম+স্থৃতক্ষন অনাঁআসে রচিলেন ব্যেদ রামায়ন ॥ 
ইতি সন ১২৫৪ সাল তারিখ ১৭ জৈষ্টী মাষ-_ 

২০৪ শ্রান্ধমঞ্জরী-_ স্মতিকল্পগ্রমাখ্যান গ্রন্থ €( ভাষ।), রাধাবল্পভ দেবশর্ম। 

(১২৮৭), পত্র ৪৩ (১-৪৩), আকার ১০ * ৩২” | 

[ ১খ ৭ গু নমঃ শিবায়ঃ॥ অথ রামায় নমঃ ॥ 

স্বতিকল্পগ্রমাধ্যানং গ্রন্থং প্রাকৃত ভাষয়! কুরু কবিবাগীশে। রাঁধাবল্পতসংঙ্গকঃ। 
_ শাস্তং প্রাকৃত ভাষয়৷ কতমিদং গৃহৃস্তি য়ে মানবাস্তে কুর্বস্ত স্থখেন সংসদি সদ। 

পা্ডিত্যমাস্থাক্লিতাঃ।.অতএব প্রথমে শুদ্ধিনির্নয় করিতেছি ॥*" 
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শেষ, 

[৪৩ধ''*অপর অপর সমান জাত্যের তর্পন না করিবেক। কিন্তু ভীম্মতর্পন করিষেক। 
ইতি জ্রীমু[কান্দ মিশ তনুভ্তব শ্রীরাধাবল্লব দেবশর্্মবিরচিতে শ্কুতিকল্ে শ্রান্ধমগ্জারী সমাপ্তাঃ॥ শ্রীপ্রীহ্্গ। 

শরণং দেব দেব মহা ংদব ৪৩খ] 

২০৫ পদাবলী, দ্বিজ কৃষ্ণচন্দ্র, দ্বিজ চণ্ডীদাঁস, চশ্তীদাঁস, অজ্ঞাত (১২৯০), 
পত্র ১ ( অধর্শংশাবশিষ্ট ), আকার ৬১ ৩২?। 

অকারণ কেন রহ একাঁকীনি (দ্বিজ কৃষ্ণচন্দ্র ) 
...পিরিতি পরান পশীঅ। রহিব (দ্বিজ চগ্ডিদাস ) 
“বিধির ভূবণ মাঝে ( চগ্ডিদাস ) 

*“*রূসের সার পীরিতি ( অজ্ঞাত ) 

২০৬ কবিরাজী পাতড়। ( নাড়ী প্রকাশ ), *মৃত্যুঞ্জয় (১২৯১), পত্র ২০ (৩০-৪৮, 
জমাট, * ), আঁকার ১৩২” ৯৫ 

[* ত্রিছোস হইলে স্থান ছাড়ি জায় থাকে থাকে শি্র চলে পরান নাশাঁয়। 

অতিশয় শিথিল জদি ক্ষিন বহে নাড়ি অওহ্ধে কি করে তাঁর প্রান জায় ছাড়ি। 

জ্বর হইলে তপ্ত নাঁড়ী বড় বেগ হয় কাম ক্রোধ বেগ চলে ক্ষিন অতিসয়। 

ছুর্ব্বল মন্দাগ্নি যাঁর নাঁড়ী মন্দ চলে ত্রিদ্বোশে তপ্ত নাড়ী আনে ভাল বলে। 

সোস্ত নাড়ী চলে ভোঁজনে অন্তরে মৈথনগমনে নাঁড়ী মন্দ ক্ষিন করে। 

আগে বহে পির্ভনাড়ি-.' মর্ধভাগে [এ]ই ছোসে অন্তরে বহে জীনিবা অযষোগে। 

অনেক সান্ত্রের গতি নাঁড়িনিরপন নাড়ীপ্রকাঁশ গ্রন্থ হইল] সমাগন ॥ 
ইতি মিত্র্জয় ভাসিতং নাড়ীজ্ঞাননিরপন সংপুন্নং 1" %] 

২০৭ ক্্্রীকষ্ণলীলাকীর্তন, বৃন্দাবনদাস, নরোত্তম, দীন কৃষ্দাস, 
রাধামোহন, অজ্ঞাত (১২৯৩), বিলাতী কাগজের পজ্জ আ. ৩০ (খণ্ডিত ছিন্ন), 

আকার ১৩২৮১ ৫২৮ ই, | 

[১খ শ্রীরাধারষ্ণাভ্যাং নমঃ ॥ 

শ্ীকফচৈতন্য নিত্যানন্দ ছুই প্রভৃ**' 

হইল পাপিষ্ট জন্ম না হইল তখনে বঞ্চিত হইলাম পেই হ্থুখ দরশনে ( বুন্দাবনদাস ) 

৪৯ 
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[১খ ॥ স্থহিনী ॥ পহ মোৌর নিতাই গৌর সীতানাথ ( নকোত্বম ) 
*শু২ক র সঙ্গে লৈয়া নিশাস্ত কাঁলেতে জায়া দেখিব গৌরাঙ্গ বসাঁলস 

বিভাব অনুভাব কত হিস বিসার্দ যত সভয় বচন ম্বুভাস। 
সধ্যা হইতে উঠি জবে প্রভাতের কত্তে জাবে শ্রীগুকুআদেশ পাইয়া আমি 
স্থবাসিত জলঝারি কপূর চুন্নদি করি এসকল জোগাইব আমি । 
উদ্বর্তনাদি করি পরে জাঁবে হুরধনি তীরে ভকত লইয়া জলকেলি 

আন পরে সুক্ষ বাস পরাঁইবে এই দাস গৃহে জাবে নিজ গণ মেলি । 

আসিয়। আপন ঘরে বসিবে আসন পরে ভূষণ করাব সব অঙ্গে 

প্রিয় গদাধর,তবে ভাগবত বিচারিবে আস্বাদিবে ভক্তগণ সঙ্গে । 

ভাবের বিকার ধত প্রকট হইবে কত সম্বরিবে কোণ পরসঙ্গে 

অন্তপূরে তবে জাইয়া শচীমাতার আজ্ঞা পাইয়া জলযোঁগ কবরাইব রঙ্গে । 
ভোজন বসিবে তবে ভকত সহিত জবে পুরুব ভাঁবেতে হবে ভোর 

[দিব্য জল লইয়া হাতে দগ্ডাইব একভিতে দেেখিব সে সুখসিন্ধু ওর। 
আচমন করা ২ক][২খ ইব বদনে তাম্বল দিব শয়ন করিবে প্রভু জাইয়া 
রাতুল চরণ ছুই চাঁপিব বসিঞ্জ। মু সেবাঁনন্দে মগণ হইয়।। 
জাগিক্। পূর্ববান্নকালে সকল ভকতমেলে গোষ্ঠাবেশে ভকতমন্দিরে 
ভাঁবস্তর হইয়া পুণ কৃষ্ণ পঞ্চেন্দ্রিযগণ আশ্বাদিয়। হইবে বাহিরে । 

পুজিব সৃধ্যেরে বোলি উপবনে জাঁবে চলি স্ফুত্তি মানি আগে কষ্ণরূপ 
হর্ষ লর্ধ্যা ক্রোধ বাম্য বিধুমুখে হাস্য নশ্পশ ভাব যত সব ওপরূপ। 

চাহিয়৷ গদাধর পাঁণে আষি কৃষ্ণ হেন মাণে পরিহাস করি নানা বে 

কল্পপাদপতলে রতনবেদ্ির পরে বসিবে ভকতগণ সঙ্গে ৷ 

গদাঁধর করে ধরি ভক্তগণ সঙ্গে করি নানা রঙ্গে উদ্ঠান ভ্রমনে 

হোরি হিন্দোলাদি করি মধুপান জলকেলি হেন লীল৷ দেখিব নয়নে । 
বিপিনে ভোজন করি আপনার দাস বোলি ইঙ্গিত করিবে প্রভু মোরে 
তবে দাসগণ সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে সেবাম্বত আনন্দ অন্তরে । 

শয়ন উত্থান করি মাধবিমণ্ডপ পরি গরদ্াঁ২খ]৩ক ধরো র সঙ্গে] পাশাখেল। 

খেলিয়। আঁনন্দভরে ভ্রমিবে নদীয়াপুরে অপরাস্কে দেখিব সে লীলা । 

আসিয়া আপন ঘরে বসিবে আসন পরে সেবন করিব দাসগণে 

গাভিগণ ধনি শুনি আপনাকে বাঁধা মানি অট্রালিক। করি আরোহনে । 

হা হা কাহা গ্রাণনাথ বোলি হবে মুরুছিত [ন্বেদ]) কম্প রোমাঞ্চ সহিতে 
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আনন্দে পুলক অঙ্গে ভক্তগণ করি সঙ্গে ভাবিয়া! প্রলাপ বাহিতে]। 
তবে সম্বর করি গৃহীস্তরে গৌরহরি জল খাবে মায়ে সুখ দিতে 
দ্েববন্দনাদি কূরি ম]ঙগলম্বরূপ হরি সংকীর্তণ ভক্তগণ স।থে। 
সংকীর্ণ সম্বরিয়া প্রদদোস সময় জাইয়া সভাতে বসিবে ভক্ত লইয়] 
যত জন আইসে জায় প্রেমহাঁসে নাচে গায় কষ্ণরূপগুণে মত্ত হইয়!। 
সতারে বিদায় দিয় ভোঁজণে বসিবে গিয়া আচমন করি শষ্য পরে 

বিশ্রাম করিবে জবে পাদসম্বাহছিব তবে পুণ উঠিবে প্রত সত্তরে। 

মন অনুরূপ ভক্ত লইয়! কৃষ্ণরূপাম্বত ৩ক] [৩খ আস্বাদিয়৷ অনুরাগতরে 

ভাবাবেসে অভিসারে জাবে শ্রীবাসের ঘরে বসিবেন হরিস অন্তরে । 

নিজভাবে মগ্ন হইয়। পরিশদগণ লৈয়। করিবেন বিপিন বিহার 
গঙ্গার পুলিন গিয়া! ম্ৃদঙ্গ মন্দির লইয়া করে পহু বাসের বিহাঁর। 

প্রেমে উনমত্ত হৈয় শ্রীবাসপ্রাঙ্গনে জাইয়া করে সভে উচ্চ সংকীর্তন 
কেনু হাসে কেহু গায় কেহু কান্দি গড়ি জায় কেহ উঠি করয়ে নর্তন। 
নৃত্য গন তাল মান] সব অতি অন্ুপাম বিহার করিবে নিজহথে 

বিশ্রাম করিবে জবে সেদিন কি মোর হবে ..'ল খাওয়াবে পরম কৌতুকে। 
ভক্তনহ জলকেলি বন্যভোজনাদি করি শয়ন করিবে নাজ ঘরে]। 

চরণসেবণ আশ করে দিণ ককষ্তদাস কৃপা করি প্রভূ দেহ মোরে ॥৩| 

[৩খ এই কপ! কর মোরে অদ্বৈত নিতাই ( দিন রৃষ্দাস ) 
[৪ক হরি হরি আর কি য়েমন দশ হবে (নরোভম দাস) ॥৫॥ 

[৪ক ॥ ধানসী ॥ হা হা বুন্দাবনেশ্বরী বয় গুণ রূপ (রুষ্দাস ) 

[৪খ নিশি অবর্ীনে নিকুগ্ুভবণে রতনপালঙ্ক পরে."* 
[৬ক.'.* ॥ ললিত রাঁগ ॥ হেন দশ। কবে হবে (বাধামোহন) ॥১। 

[৬ক,খ হা! হা বিধুমুখি তুয়। সেবার লাগিয়! ( দিন কৃষ্ণদাস ) 
[৬খ ॥ ধানসী ॥ স্থগদ্ধি সলিলে শ্রীমুখ ধোয়াইব:.' 

[৮ক ধরি লাক্ষারসে চিত্র করি (দিন কৃষ্দাস ) 
[৮ক'."সিনান কবি অন্গভূষ। ধরি ( কষ্দাস ) 

[৮৭ ্থন শ্যাম সখী তুমাঁর (দিন কষ্ণদাঁস ) 
[৯ক । স্থৃহই ॥ হা হ! দেবি কবে তোমার (অজ্ঞাত) 

[৯ক)খ ভাটিয়ারি ॥ কৃষ্ণের ভোজণ লাগি ব্রজেন্ববী অন্গবাঁগি'"' 
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[১২ক-""মন্দিরে জাইয়া সখী সঙ্গে ( কৃষ্তদাস ) 
[১৩ক হে রূপমঞ্জরী সে দিন কি ( দিন কৃষন্দাস ) 

[১৩খ বালিসে হেলন দিয়] (দীন কৃষদাস) 
[১৪ক রঙ্গিনী মন্দিরে আনন্দ (দিন কৃষত্দাস ) 

[১৪খ ॥ পঠমঞ্জরী ॥ হা! হা সনি সে দিন... 

[২৪ক.' চম্পকমপ্জরী সুবামিত ( কুষ্দাস ) 
[২৪ক ধানসী ॥ হা হা! শ্তাম গোরী তোমার অঙ্গের ভূষণ ( কষ্দাস ) 

[২৪ক কি বা সে কুগ্ডের শোভা" 

|২৬ক,খ মদূনহৃখদ কুঞ্জ মলোহর ( কৃষ্ণদাঁস ) 
[২৬থ হা হা বিধুমুখী কবে সে (কষ্ণদাস ) 
[২৭ক...ব্রজেন্দ্রনন্দনদ্কুজে গ্রিবা'** 

1২৮ক শ্রীরাগ ॥ কবে আ..'নিকুপ্ত ঘরে ( কৃষ্ণদাঁস ) 

[২৮ক হা৷ হা! শ্রীযুগলকীশোর লওর:** 

[২৮খ-২৯খ যথ।.".গর্বহাঁরি গৌর দ্িপগ্ত গোরচন।-"' (দিন কৃষ্ণদাস) 
[২৯খ, ৩০ক,খ ভাটিয়ারি ॥ . মাঝে তা পরে বিছাঁব চিত্রাসন (রষ্ণদাঁস) 
[৩৬ক ॥ তুঁড়ি ॥ উদ্চান মাঝে অষ্টালি সাজে ( দিন কৃষ্ণদাস ) 
[৩৬ক ॥ স্ৃহই ॥ হ! হা ধনী তোমার প্রিয়সখী ( কষ্খদাস ) 
[৩৬খ ॥ সুহই ॥ অট্টলি উপরে হেমগোরী ( কষ্দাস ) 
[৩৬খ ॥ পঠমঞ্জরী ॥ হে রঙ্গিনী তুমি অট্রালি উপরে... 
[৩৭খ, ৩৮ক "অন্ত সব সখি নির্মঞ্থব কুতুহলে ( কৃষ্দাস ) 
[৩৮ক ॥ শ্রীরাগ ॥ হ! হা প্রাণেশ্বরী সে রঙ্গ দেখিব কবে ( কষ্ণদাঁস ) 
[৩৮খ ॥ পঠমঞ্জরী ॥ নীগরশেখর জাবেন ঘরে "'" 
[. " ॥ ভাটিয়ারি ॥ ভোজনমন্দিরে কষ... 
[*** ॥ তুঁড়ি ॥ উদ্যান মাঝে ( কষ্াস ) 

[.." ॥ যথারাগ ॥ হা! হা! স্থধামুখী ধনী রন্ধন করিবে... 

২০৮ স্বপকল্পতরু, নরোত্বম দাস (১২৯৪), পত্র ৫ € ১৩, ১৪, ১৫১ ২১১ ২২), 

আকার ১৩২ ১৪২ । 

**[১৫ক কয়ে টয়ে নাম তার রাখিল গোপনে । 
সহজে চৈতন্য বলি বলে মোহাতেজ। মোহীঁসর্ত কাম বলি মদনের বাজ।। 
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ভাবভক্তি প্রেমভক্তি সাঁধন হইতে ত্রিবিধ লক্ষন তার কহিল-টীকাঁতে। 
ভাবভক্তি পুর্ববলিল। চিন্ত। অহ্ুক্ষন সাক্ষাতে স্বরূপলেব। প্রেম আচরম । 

গৌরলিল! কৃষ্ণলিল! নিত্যলিল! আর এই ত কহিলাঁম গ্রেমভক্তি ত্রিধাকার। 
রসের উপরে রস বলি মৌোহারস শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ জেই রসে বস। 

ভাবের উপরে ভাব বলি মোহাঁভাঁব শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ জেই ভাবে লাভ। 
জলের উপরে জল বলি মোহাঁজল ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ জার প্রেমফল। 

বাগের উপরে বাঁগ বলি মাহারাগ শ্রীচৈতন্ নিত্যানন্দ জার অনুরাগ । 
যুন্তের উপরে সন্ন বলি মোহীষুন্য শ্রীচৈতন্ত নিত্যানন্দ ছাড়ি ভজে অন্য | 
ফুলের উপরে ফুল বলি মোহাফুল জেই ফুলে চৈতন্ত নিতাই অলিকুল। 

গন্ধের উপরে গন্ধ বলি মহাগন্ধ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ জাহাঁতে আনন্দ । 
সব্বের উপরে সব£ঃবলি মহাঁসব চৈতন্য নিতাই নির্তে চৌন্র ভূবন স্তন্ধ। 

ছুদ্ধের উপরে দুগ্ধ বলি খিরথগ্ড জাঁর লাগি চৈতন্য নিতাই করে দন্দ ।১৫ক] 

[১৫খ গুনের উপরে গুন বলি মহাঁগুন রসের হিওঁয় জাতে জাগে ত আগুন । 

ঘরের উপরে ঘর বলি মহাঁঘর চৈতন্য নিতাই নাঁচে জাহাঁর উপর । 

দুয়ারে ছুয়ার বলি রসের দুয়ার চৈতন্য নিতাই জাতে করেন বেহাঁর। 
হাটের উপরে হাট বলি মহাহাঁট শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ প্রভূর জাতে নাট । 

বাঁজার উপরে হয় রসের বাজার সে তেমন বাজার করে জেমন জাহার ॥ 

॥ সহজতত্ত ॥ 

সই পহজ বুঝক কে 

তিমির আন্ধারে আছে জেই জন ঃ সহজ প্রেয়েছে সে। 
চীন্দ্রের কাছে ঃ অবল!। আছে £ সেই সে পিরিতি সাঁর 

বিসে অম্বতে একর মিলল : কে জাঁনে মর্ম তাঁর। 

ভিতরে তাহার £ ত্রিনটী ছুয়ার ঃ বাহিরে একটী আছে 

চতুর হইয়। £ ছুইটা ছাড়িয়া ঃ থাকএ একটা কাছে। 
জেন আম্ব ফল: ভিতর বাহির কুসি ছাল £ কুসি মাত্র তার কস! 

তার আস্বাদন $ জানে জেই জন ঃ করহ তাহারি আসা। 

কুষ্চদাস বলে; [লাখে এক মিলে £ ঘুচীয় মনেরি ধাক্। 
শ্রীকপ কৃপাতে £ জি ইহ1 হতে £ পিয়ামন র।থ বান্ধা॥ 

এই ত কহিলাম ভ্রিন ছুয়ার বিবরন রসিক ১৫খ.." 
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[*১৬ক."'বৈকণ্ট খিরোদ কৈলা অদ্ভুত গঠন। 
ক্ষ! বিষু। মহেম্বর হৈল্যা তিন জন নিগুড় তিন স্থানে তারে করিল স্থাপন । 
সর্ভগুনে বিষণ তাতে বৈসে জলরূপে জোঁড়াগ্ড আকার হয়্য তাহার স্বরূপে । 
লিঙ্গরূপে তমগুনে বসিলেন সিব কৃষ্ণষুখের যুখি তিহো! নাহি জানে জিব। 

রজগ্রনে ব্রন্ষ। বৈসে যুনিত আঁকার নাভিদেসে বৈসে পদ্ম 'জোনি নাম তার। 
এক দেহ হৈত্যে হইল ভার জনম এক ব্রহ্ম বলি তেঞ্ী বলে মুনিগন । 
চারি বেদে কি কী হইল। 

মনস্যাদি পুআদি এক বেদে হৈল্য পক্ষ আদি করি তবে আর বেদে কৈল্য। 
জলচর আদি করি এক বেদ হৈতে কৃমি কিট আদি হৈল আর বেদেতে। 

এই চারি বেদ হৈত্যে জগৎ উৎপ্তি বিধবাঁর বেদ বল্য। ঘুসে বধুমতি। 
মায়ায় মোহিত জিব জানিএা না! জানে এই যুনে এই পুন ভূলে ক্ষেনে ক্ষেনে। 

আঁপন। জানিতে নারে অন্য রহু ঘর দেহমধ্যে আছে হবি দয়ার ঠাকুর । 
দেহ সে জানিলে জানি সব তর্তসার নয়নের অগোচর বস্ত নাই আর। 

এই ত কহিল আর কব জাহা জানি স্বরূপ বিহনেতে দহিছে য়েই প্রানি । 

অনঙ্গমঞ্জরির পদ অহন্গিসি আঁস ১৬ক][১৬খ স্ব্ূপকল্পতরূ কহেন নরর্ভমদাঁস ॥ 

প্রভূরে জে ইৎন্া সেই করিয়ে ব্নন তার জেই ইংস্তা সেই সাধ্য” সাঁধন। 
ইবে কহি মাঁধবপুরির উপসন ভাকিয়। মথুরানাথে তাহাঁর গমন । 

পুর্ব্বে মাধবপুবি সন্তাঁস করিঞ্। তির্থপরিক্রম! করেন বৃন্দাবন জায়্য! । 

চৌরাঁনি ক্রোস বৃন্দাবন ভ্রমন করিয়া গোবর্ধন গিরি দেখী প্রেমাভিষ্ট হয়্য]। 
তলেতে তমাঁলবন করিয়া ভ্রমন বদরি দ্াড়ীন্ব বোন নিকুঞ্চ কাঁনন। 

কেলিকদম্বের বনে কৃষ্ণ না দেখিল ভাণ্তীর কাননে কৃ বিস্তর খুজিল। 

তেতুলির বন আর বেতসির বন জাহাতে প্রকটলিল! কৈল! ভগবান । 

এশ্বয্য মাধুর্য ব্রজে ছুই লিলা হয় পুতনাদি কংসবধ আদি জত হয়। 
এই সব লিল! কৃষ্ণ বিষু্ধারে করি বাধাসঙ্গে পুর্বেণর্তম গোলকবেহারি। 

্বয়ংজের কম্ম নছে ভারহরন স্থষ্টীকর্ত। বিষুণ করেন অযুরসংহারন। 
ঘাদস বন ক্রমি কাহ। কৃষ্ণ না পাইয়। বাঁধাকুণ্তোতটে গেল! মহা হুথি হয়] । 
পরম বিরক্তা পুরি সর্ব্বজ উদাদ অজাচিত পাইলে খান নহে উপবাস । 
বোন ভ্রমি শ্রমযুক্ত বসি বৃক্ষতলে ১৬খ] 

**১৭ক গুরর্দেসি মরে সব গুরুকে লঙ্িয়া। 
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কেবল মাধুজ্যতাবে ব্রক্জজগনার ভাব কৃষ্কসুখ বিনে নহে জাহার স্বভাব । 

নিজ নিজ ভাবে করে কৃষ্ণের সেবন কৃষ্ণসেব! বিন নহে তাহার জিবন । 

নিজযুখে ভজে জেই কামি তাঁর নাম ব্রজপ্রাপ্তী নহে তার জায় অন্য ধাম। 
নাএক জর্দ্যপি হয় নাইকার বল আত্মধুখ নাই জানে রাগেতে আলস। 
এই নাঁএক নাইক। ছই সতসির্ধ হয় সহ্জ মাছুষ কৃষ্ণ জাহাতে জাশ্রয়। 
কাষ্টে কাষ্টে ঘরিসনে অগ্নি বাহিরায় তেমতি উৎপন্ন রাগ নাইকাঁর গায়। 

নাএক নাইকা ছুই রসের গঠন জাতে জঙ্ষ তাতে মক্গ তাহেই ভজন । 
পিরিতি ছাড়িয়া ভজে কৃষ্ণ নাই পায় ভববন্ধে ঘুরে মুর ব্রথ! জঙ্গ জায়। 
পরে পরে প্রেম করে কহয়ে পিরিতি প্রীয়ভাব পিতে নারে ক্ষয় কুল জাঁতি। 

ব্রথা সে ভাবন। তাঁর বিফল জনম চিনিতে না. পারে সেই কষ কোন জন। 
টলবল অঙ্গখানি পানি বলি বলে তাহার অধিক বস্ত”প্রীকিতির কোলে । 

সকল মন্ত্রেতে ভজে [সেই] সে ত্রাঙ্ধন টয় কয় নাম তার ব্রহ্ম হুতাসন । 
জন্মদ্বীপ বলি তাহে সভার জনম লাঁবন্যাম্ৃতধার। তাহে বহে অনক্ষন । 

ধার.. ধারা ১৭ক] [১৭খ হইল মিলন ধম্ম অধিকারি বিনে ন। জানে মরম। 

অধিকাবি নহে ধম্ম চাহে আচরিতে ততৎ্কাঁল বিনাস পায় হাসিতে খেলিতে । 

স্বরূপ সম্পদ মানে আপনাঁকে চিনে সকল জানিবে সন্ত ব্বরূপ বিহনে। 

স্বরূপস্থভাব হয় শভাকার পর বূপ নামে আত্মা তাঁর সভাই কিংহ্কর । 
ইহার প্রমান ভাই দেখহ সাক্ষাতে একটী অক্ষর তাহে সন্গি তিন সাতে। 
১৩০৩০০০০০০০০০০০০০০০০০৩ | 

এক হৈত্যে এত হৈল্য দেখ বন্ধুগন সঙ্ঘ পর্ঘ৮খব্ব বিন্দু অপার গনন। 

ঘুচাইলে এক দেখ সব সুম্যাকার তেমতি জানিবে রূপ বিনে অন্ধকার । 

রূপের আসক্য গান রূপের পিরিতি আঁপুনি পুরূসব্ধপ আপুনি গ্রীকিতি। 

অর্ধরূপ স্বরূপ অপ্ধাঙ্গ প্রীকিতি আপুনি আপন! সঙ্গে করেন পিরিতি । 
আপুনি চৈতন্যরূপ স্বরূপ নিতাই স্বরূপ বিহনে রূপের স্থিতিস্থান নাই । 
পুরূসরূপেতে নিতাই কৃষ্ণ গুনমনি প্রী[কি[তিম্বরূপে নিতাই রাধ! বিনদিনি। 
নিতাইচান্দ নিতাই যুষ্য আকাসের তারা চৈতন্য ছাঁড়িলে হয় নিত্যানন্দহারা । 

নিত্য নিতাই গিরি শ্াই আঁকার নিতাই বিহু দাগাইতে নাই স্থান আর। 

নিতাই রূপা ঃ নিতাই সোন। নিতাই অষ্ট ধাতু ১৭খ].., 
[২১ক কষ্ণপাসে বন্দি পুরি ভাসে অশ্রজলে । 

ম'ধব ব্রজের নির্ভ মাধব আপুনি জগত তারিতে পুরি রশীকসিরোমনি । 
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বালকের বেসে কষ্চ ছুপ্ধপান কৈল। সপনেতে শ্রীগোপালসেব! মাগি নিলা ।. 
গোপালের আঙ্া পায়া। চন্ত্রন আনিতে আনিল! চন্দ্রন কপু'র নিলাচল হৈতে। 

রেমুনাতে জবে গেল। মাধব গোঁসাঞ্ি চোরাইয়। খির খাইল। গোপীনাথের ঠাঞ্টী 
কপুবব তাম্ুল আনি নিলাচল হৈতে গোপালের সপ্প হৈল্য গোপিনাথে দিতে । 
গোঁপিনাথের মেবাঁতে গোপাল তিগ্ত হৈলা এ বড় সন্দেহ মোর খদএ জদ্দিল। 
ক্রুপা করি কহ গুরূ ইহার কারন গোঁপিনাথ গোপালের স্বরূপ কেমন। 
গোপাল গোবিন্দ গোশীনাঁথ গদাধারি অতি গুপ্ত স্থানেতে গোবিন্দ নাম ধরি । 

গোঁপীনাথ পভরেতে গুধচন্দ্র প রেমুনাতে বস্তা আছেন বমমির ভূপ। 
বন্ুদেবসেবিত কৃষ্ণ গোবর্ধনধারি বাহুবন্ধে সেব! করে বাঁধুদেব হবি। 

তল্পক্ষন। গোপাঁলকে ঃ শ্রীনিত্যানন্দ । গোপীনাথকে £ শ্রীমহাপ্রতৃ । 

জছ্যপী ঃ গোপীনাথরূপে করিয়াছেন ভোজন ভক্ত লাগি পুনরূগী করেন আন্বৃদন। 
মাধবিন্দপুরিকে £ জোগমায়! [২১খ ইস্বরপুরি নান্দীমুখি। রঙ্গপুরি পনিমুখি ঃ 

আপনি ষুমুখি ঃ কেষব ভারথি গর্গ্যমুনি £ রামচন্দ্রপুরি চন্দ্রাবলি। 
এই ত কহিলাম গুরূগনের স্বরূপ ইবে কহি শ্লৌকের অর্থ প্রেমরসকুপ। 
জে কালে মাধবপুঁরর সির্ধ প্রাঞ্তী হৈল্য এই শ্লোক পড়ি পুরি সরির ছাঁড়িল। 

তথাহি ॥ ঝয়ী দ্িনদয়ীজ্রনাথ হে মথুরানাথ কদ। বিলক্যসে। 

খিদয়ং ত্বদ লোককাতরং ঈইত ব্রঙ্গিতি কিস্করোদ্ষহং ॥ 

এ এ দিন দিন প্রভূ বলে বারে বার মুখে ন! নিম্বরে বানি আখে জলধার। 

এই লোক কহিয়াছেন রাধা ঠাকুরানি তার আজ্ঞায় ক্ষ,বিয়াছে মাঁধবিজ্রব।নি। 
কি ব। গৌর ইহ করে আস্বাদন ইহা! আস্বাদিতে আর নাহি চোটাঁজন। 
শ্রীকপ স্বরূপ আর বোঘুনাথ দাষ এই তিনে জানেন গৌরের মহিমা প্রকাঁষ। 
এই তিনের ক্ুপাপাত্র জেই সেই জানে শ্ীচৈতন্তচবিতাম্বত সত্য করি মানে । 
জগত জাকে মাতা বলে আমি বলি বাপ জগত জাঁকে পুণ্য বলে আমি বলি পাঁপ। 

জগত জাঁকে ভাঁল বলে আমি বলি মন্দ জগত জাকে মন্দ বলে সে মোর আনন্দ। 
জগত জাকে পিত। বলে আমি বলি মাতা জগত জাকে সত্য বলে আমি বলি মিথা। 

জগত জাকে যুখ বলে আমি বলি ছুখ কৃষ্ণ জাহে সখ ২১খ][২২ক পান সেই মোর স্থখ 
জগত জাকে ধন্ম বলে সে মোর অধন্ধ জগত অধন্ধ বলে সেই মোর ধন্ধ। 
জগত দেখিলে জারে করে ত নেৎকার সেই ত পরেধ ধন ঠাকুর আমার । 

জগত জারে গ্রাহ করে সে মোর অগ্রাহ্হ জগত জাকে অকাধ্য বলে সেই রয় আধ্য 

জগত কুপথ বলে সেই মোর সুপথ জগত সুপথ বলে আমার কুপথ। 
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জগত জাঁকে গুনি বলে আমার নিগুনি জগত জাকে দুঃখী বলে আমার সে ধনি। 

জগত জাকে দাষ বলে আঁমী তার দাষ জগত নৈরাষ জাতে আমার তাঁহে আফ। 

জগত জাকে ছোট বলে আমার সে বড় কায় মন বাক্যে এই করিয়াছী দড়। 
জগত জাকে মিষ্ট বলে সেই মোর তিক্ত জগত জাকে গুপ্ঠ বলে আমার দে বেক্ত। 
জগত জাকে ঠাকুর বলে আমার কেহ নয় আমার ঠাকুর কৃষ্ণ সর্ববানন্দময়। 

ইহাঁর প্রমান দেখ বিদ্কমান পাখী দেবতা নিক্ষান করে হইয়! কোতুকি। 
আপুরী গঠিয়। পুন দেই প্রান দান গুরুকে অধিক তাঁর মহিম। বাখান। 
চক্ষুদান দীয়! তার করয়ে পূজন পিত মাতা হএ পুজে পুত্রের চরন । 
গুরূ হয়্যা দেখ তাঁর কৈল উপাষণ সিস্য হয়্য। পুজে পুন তাহার চরণ। 
গুরু হয়্য1 সিশ্য হয় জানিতে বস্তভেদ নহে কেনে পুরুষ পৃকিতি হবে খেদ। 
জগত কহয় পুরুষ ২২ক] [২২খ [প্রকি]তির গুরু প্রকিতিকে গুরূ বলে জিহে। কল্পতরূ। 

প্রকিতি জগতগুর নাই জানে ভেদ কায়মনবাঁক্যে তেঞ্ী প্রীকিতিতে খেদ। 

প্রকিতি মায়ার শ্রেষ্ট সান্ত্রে হেন কয় ইন্বরাঁধিক বস্ত হয় জাহাঁর আশ্রয় । 

সেই ত প্রকিতি হয় পঞ্চ প্রকার বিবরিয়৷ কহি জাহে হয় চমৎকার । 

জার জে বয়েষ বেষ জার জেই ধাম জার জেই রস হয় জার জেই নাম। 

কৌমার পৌঁগগ্ড কৈসোর জুব! বিদ্ধ আর এই ত বয়েষ হয় পঞ্চ প্রকার । 
পঞ্চ বংস্তর পয্যস্ত পৌগণ্ড গনন অষ্ট্দসমাবধী পৌগণ্ড জৌবন। 
কৈসোরর্ত পঞ্চদস কহিল নিগুড় বুবিবে রসিক ভক্ত ন। বুঝিবে মুড়। 

যুব! কহি সোড়সাঁ্ধ পথ্যন্ত বত্তীষ সমস্তে কহিন্ন নিবিড় জতনে চিনিষ। 
বিদ্ধা কহি নিঅম সত বংস্যর পধ্যস্ত পঞ্চ মর্ধে কৌমারে শ্রেষ্টগুনে নাহি অস্ত। 

নিগুড় মধুর রস জাহার ভজন জার অনুগতে মিলে ব্রজেন্বনন্দন। 
পঞ্চবস কহি ইবে ষুন সাবধানে কৌমার চুম্বন দাঁন বাৎ্ন্লান্থসনে । 
পৌগণ্ডেসমতা। ভাব সক্ষ্য বলি জান ছোট বড় মাই জ্ঞান সকল সমান। 
কাদ্ধের উপরে চড়ে ক কান্ধে করে খেতে খেতে মুখে দেই ন! করে বিচারে । 
কৈসর বয়েস কহি মধুরসনিধি মহাপ্রভু জে দেহে উদয় নিরবধী | ২২খ] 

২০৯ গানঃ অজ্ঞাত, কাঙ্গাল অটল (১২৯৭), পত্র ১, আকার ১০২ ১ ৭৮ । 

রীশ্রীহরেকষক-_ 
জাবে জাও ফিরে চাও প্রাণ বাঁচাও ঘুচাও শামের জন্ত্রণা ॥ 
বলে ও বি[ধু]মুখি সে দিন] প্রান বাচালে আজ কি মনেও মান রাখবে না 

৫০ 
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এক দ্বিন কলংখভজনে জানেন সর্বজনে সে' দিন নন্দাজয়ে সে দিন মনে পড়ে না 

ছিত্রকুন্তে ঢালে বারি প্রাণ বাচালে ও কৃশাবরী] সে দিন ঘুছাছিলেম 
সেদিন প্রাণ বাচালে আজ কি মানে মান রাখবে না 8১) 

কানাই হে চিনেচি বলতে নারি। 

ছিলে ত্রিভঙ্গ হলে গোবাক্গ রাধার ভাবে অন্থবাঁগে হত্জেচ ভগ্তধাজি । 

জেখন কেশিঘাটার' বংশিবটে রাখতে ধেছু জাৰটে" 

জাইতাম জমুনাঁর ঘাটে গোঁচারণ'কবি । 
জেখন সিংহাশন বনকা্দাত্ষতলে বাজত বাশি বাঁধা বলে 

এখন মুখে কৈই বাঁধার নাম নয়নে বছে বারি । 
***হবি জাবে নদেঅ £ এসে কীঙ্গণল বেশে হবি হজে চলেচ হবি 
কাঁর ভাবে এমন স্বভাব ধরেচ ভাব তা কিছু বুৰিতে লারি। 

কোথ। তোব সেই ধেস্ছুর পাল দ্বাদশ বাঁধাল কথায় বেনবিন বাছুরি। 

এখন তোর ম। জসদ! রইল কথ সন্য করে ব্রেজপুর 

কথায় তোঁর শখি শখা সেই বিষখ। কথায়'রে তোর রাইক্কিশবি। 

কথায় তোর গুঞ্জমালা নিকেয় তল। কথায় রে কছুঘ্জরি 

[ঘর] জাঁবে মুড়িজে মাঁথ। ছেড়া কেথ! নদেঅ হলে ডগুধারি। 

কাঙ্গাল অটলে বলে রামচন্দ্রের জুগল চরণ সাধন করি ॥ 

ওহে তোমার তালুকে বশে দিতে নারলাম মালগুজারি 
সম্মে বিন্দু হল না অশময়ে বরস। ভারি । 
তার ন দিগে নট। ঘাই ছুটেচে কি কোরে তায় আবাদ করি ।' 

সবশ্ত ধন বিচে কিনে নেউ হে আমায় গোউর হরি। 

আমি চাই ন। কিছু পরেশমনি' ওই চরনের ভরস। কৰি । 

আর এক বিপদ চোরের জাল! বশবাশ করিতে নারি 

তারা৷ নিশিতে এনে নিদ লাগাজে কপাট তেঙ্গে করে গো চুরি ॥' 

২১০ পদশবলী, রাধাদাস, অভ্ঞাত (১৩০০), প্জ ১, আকার" ৯8৮১৮ *” 

পদস্ুচী, 
১. শরদ নিম্মল চান্দ ঝলমল (€বাধধাস ) 

২. কাছ রাধার খিয়ানে (রাধাদাল:): 
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এ, “ম্চোমার রাশীর স্বরে (রাখাদাষ ) 
৪. ঝুনিয়। কীঙ্গর কথ! কাতবে কামিনি ( অজ্ঞাত ) 

৫. -আজ হোরি খেলিব (অজ্ঞাত ) 
ইতি সন ১২৪৩ সাল-_- 

২১১ লজিতমাধবগ্রন্থ ( খলকৃত-_-ভাব! ) শ্রীরূপ গোস্বামী, প্রীস্বরপচরণ 
গোস্বামী (১৩০৬), শক্স ১ আকার ১২৪” ১৬৫ । 

আরম্ভ, 

প্রীত্ীহরিং--চরণং ল্মোকশং--- 

্বী/ললিতমাধবগ্রন্থ খলকৃত 1--- 
শ্রীবপগোন্বামীন তাশাকুত প্রীন্বক্ধপচরণ গোস্বামী নিত্যানন্দকশ তন তর্জম। 

সন ১২৫৯ লাল---সক্কলং ১০ দশ অস্ক-. 

খল নান্দীলোক 1 

শুত্রধার নায়েক শোঁপেন্বরের আদেশে রাঁধাকঞ্জলীলারশ ললিতমাঁধব ভক্ত 
প্রচারকারণ সগ্রদৃষ্টে প্রবন্ধ অনুযাদ-_রঙ্গস্থলে গমন-.- 

নটী শুব্রধারকে কহ্ছিল গোফুলে কলানিধি কৃষ্ণ ও বাধা তঙ্য সন্ষন্ধনানী এবং 

নাট্যদর্শন নিমন্তন ছলে কংশ কলানিধিকে পরাভব কৰিবে-.. 

২১২ জার্ধা, শ্রীকবি ভূবন, ভূঙ্চরাম দাস (১৩০৭), পত্র ১, আকার ৯২? ১৩২?। 

ভনিতা, 
আন। প্রতি সেরেতে পড়িল ছুই কড়। শ্রীকবি ভূবন কহে নহে টুঙ্কা বাড়া ॥ 

আন প্রতি কড়। ছুই গণ্ডায় আট তিল তৃগুরামদাশ কহে বুঝহ স্থসিল ॥ 
এক [ক]ড়। এক দস্তি আন৷ গ্রতি হয় বুঝিবে তোলার লেখ। ভৃগুরাঁম কয় ॥ 

২১৩ মন্থান্ভারত (বিল্লা ), কাশীরাম দাস (১৩০৮), পত্র ৩০ (৩, ৬-৭, ১৬, 
১৮-২২, ২৭-২৯) ৪১-৪২, ৪৪-৪৫) ৪৭-৫০১ ৫২১ €৪১) ৫৭-৫৮১ ৬৮১ ২-৭৫, ৮০) 

আকার ১৩২” ৯ ৪ । 

[৮*ক মহাভারথের কথ। অম্বতসমান কাঁদিরামদ(সে কহে যুনে পুস্যবাঁন ॥ ইতি ॥ 
ইতি প্রীমহাভারথ অজ্ঞাতবাঁস বিরাঁটপর্ব সমাপ্ত ॥ লিখিতং মছুযুদন দেঘুরা-_পাঠক ক্রীসছু স্রক্রধর-_ 

ইতি-সসন ১২৩৮ সাল__তাঃ ২৪ আসাড়-_ধিরাটিপর্ব্ধ আদি পাঁতে সংপুন্ন--৮*ক] 



৩৯৬ পুথি-পরিচয় 

২১৪ সভ্যনারায়ণর্পাচালী, অযোধ্যারাম ১৩১৬), পত্র ১৭ (১-১৭), আকার 

১১৮১৫ ৪২ । 

ভনিতা, 

[৫পূ সাধু আইল নিজ দেশ পুরী করিল প্রবেশ স্থকবি অযোধ্যারাঁম গায় ॥ 

যাত্রাপথ, | 

[৬পৃ''হীরে মণি রজত কাঞ্চন পলা আর চামর চন্দন শঙ্খ লইল অপার। 
করনাঁল দমক মটক বাজে শিঙ্গে শুভমনে ছুই জনে আরোহিল ডি্গে। 
পলিতে করিয়। দিল কামানে আগুণ আধাট়িয়! মেঘ যেন গঞ্জিল দারুণ। 

বাহ বাহ বলিয়ে ডাকেন সওদাগর এড়াইল নিজ রাজ্য বাগীশ নগর । 
বেণীপুর রহে বামে ডাহিনে জিবাট উজনী পশ্চাঁৎ কৰি চলে বায়ুবত। 
বড় সাঁজাপুর ত্যাজি আইল শাখাই কাটোয়। এন্দোনী বেয়ে পাটুলী ছাড়াই । 
ত্যজিয়ে কুজাপুর সাধু [৭পৃ গুণনিধি নবছীপ রহে পাছে আর খড়ে নদী। 

গুপ্তীপাঁড়। ডাহিনে রহিল বহু দূর বাঁমেতে রহিল গ্রাম নাঁম শাস্তিপুর। 
জিরাট করিয়ে পাছে সাধুর সম্ভতি ব্রিবেণীতে ব্রিধার! যথায় ভাগিরথী । 
মুছর্তেকে এড়াইল হুগলী সহর চু'চড়ায় পৃজিল ঠাকুর ধণঁড়েশ্বর | 
ঘিগঙ্গে আইল তরী বামু অনুকুল যথায় নীমের গাছে ফেণটে জবাফুঙ্প। 
চানকে পুজিয়ে হর হরিষ বিশেষ জগন্নাথে পূজা কৈল আখনে মহেশ । 
ভদ্রকাঁলী বালি বামে বরাহনগর ডিহি কলিকাতা বেয়ে চলে সওদাগর । 

বারাগ্। রহিল বামে ডাহিনে জিরাট ত্যজিয়ে ভবানীপুর গেল কাঁলীঘাট। 
বিধির স্থাপিত কালী পৃজিলেক তায় তরণীতে উঠিল অযোধ্যারাম গায় ॥ 

কালীঘাট পরিহরি বেয়ে চলে ভ্রুত তরী মহা আনন্দিতে সওদাগর 
বাজে দান! দড়মাঁসা। বামে রহে গ্রাম বসা গাত গায় গেটের [৮পৃ গাঁবড়। 
সাকু বাহুলাঁর ভটা বাইল বৈষণবঘাটা. করে সব হবি হরি রব। 
বারুইপুরের পর বত্বাকর সওদাগর সাঁধুঘাট। করিল পশ্চাৎ 
বারাশত গ্রাম গিয়ে নানা উপচার দিয়ে পূজা কৈল অনাদি বিশ্বনাথ । 
অবলিঙ্গ হাতিয়াঘর এড়াইল দড়বড় করে সব হরি হবি রব . 
তারগঞ্গ। পরশিয়ে কপিলেরে প্রণমিয়ে পৃজে গঙ্গাসাগর মাধব। 
বন্দিয়ে দক্ষিণে রাঁয় সিদ্ধুমাঝে তরী যাঁয্ বিষম তরঙ্গে কুল নাই 

বেনীতরণের পুর এড়াইল বহু দুর নীলগিরি দরশন পাই। 



পু'খি-পরিচয় ৩৯৭. 

উড়িস্তায় জগন্নাথে স্থভদ্্র। বলাই সাতে দ্রশন কৈল সওদাগর 
যেবা দেখে একবার পুনঃজন্ম নাহি তার মহিমে মহেশ অগোচর। 

স্থানের নাহিক মূল্য কেবল বৈকুষ্ঠতুল্য যেব! সেই পুরে ত্যজে প্রাণ 
চতুভুর্জ তেজঃময় বিষ্ণুর সমান হয় স্বর্গে যায় চাপিয়ে বিমান। 
সওদাগর শিরমনি [পৃ প্রসাদ খাইল কিনি তরণীতে উঠিল তৎকাল 
নান! দেশ এড়াইয়ে অপরূপ দেখে গিয়ে সিন্ধুমাঝে রামের জাঙ্গাল। 

ডাহিনে মলিকাপুর কালীদহ রহে দুর সিংহল পাঁটন করি বামে 
ছয় মাস জলে ভাসি হিরণ্যপাটনে আমি কহে কবি শ্রীঅযোধ্যযরামে ॥ 

রচনাকাল, 
[১৭পৃ বন্ধ বেদ খতু শশী শকের“গণন। বুঝহ পণ্ডিত ভাই করিয়ে ভাবন|। 
রচিল অধোধ্যারাম শ্রীগোবিন্দ স্মরি সত্যনারায়ণ নামে বল হরি হরি ॥ 

২১৫ মনঃশিক্ষা ক্রঘুনাথ দাস, *হরিরাম দাস (১৩১৯), পত্র ১ ৬) 
আকার ১০? ১৫ ৫8? | 

[৬ক মন [৬খ শীক্ষা স্তববরে আছেন সর্বার্থপারে পঠ ইহীয় জতন হইয়া 
শ্রীঘুনাথদাঁস রাধাঁকুণ্ডে জার বাস বলিলেন পদ্য করিয়া ॥৩॥ 

জদি দুরহ অর্থ অতি বুঝিতে নাঁহিক শক্তি তথাপি হইল অভিলাস 
তার পদে নমস্কার কহিল এই সর্বসার প্রকাঁসিল হরিরামদাস ॥8॥ 

ইতি শ্রীমনশিক্ষাদৈকাদশক সংপুন্ন £1 ৬খ] 

২১৬ মহাভারত (অশ্বমেধ পর্ব) কাশীরাম দাস (১৩২০), পত্র ৪৯ 
(১, ৭-২৮১ ৬০-৬৩, ৬৬-৮৭ ), আকার ১৫”১৮৫$%। 

[৮৭ক কাসিরাম দাঁসের প্রনাম সাঁধুণযে অন্বমেদ সাঙ্গকথ। হৈল' এত ছুরে ॥ 
অন্বমেদ পর্বব সমীপ্তং॥ জখাদৃষ্টং তথ] লিখিতঃ লিক্ষৌকং দৌস নাস্তি ভিমন্বাপি রণে ভঙ্গ মুনিপাঞ্চ 

মতিত্রম ॥ হন্তি টলতি পদেণ 'জুভা। টলতি পণ্ডিত ॥ ইতি যন্মমেধ পর্ব সমাপ্ত হইল। বেলা 

চারি দণ্ড আমলে সমাপ্ত হইল॥ ্রীকৌমলাকাস্ত রায়ের পূর্ববদারি ঘরের দরজায় বমিয়া! লিখিলং 

্বযক্ষর জ্রীদারিকানাথ রায় সাং চক পঞ্চাণণ পরগণে সমরসাহী--সন ১২৫৫ সাল-_ইতি তারিখ--৬ 
কাত্তিক ॥ ৮৭ ধীঃ সাতালী পাত মাত্র ॥ ৭৪ ॥ ৮৭ক] 



৮৮৮ পুখি-পরিচয় 

২১৭ ক্রিয়াযোগলায়, অনস্তরাম দত €১৩২৭), পনর «১ (১৫১১ আকার 

১৭৮৭ । 

[১খ পরাসরক্ত ব্যাস বিষ ঘবতার ল্লোকবন্ধে রচিলেক ক্রিয়াজোগর্াঁর | 

সেই লোক বাখান করিআ পদবন্ধে কহিল অনস্তবাম হিগুনানন্দে 1 
[১৪খ কহেন অনস্ত দর্ভে সোফ ন|-ভাবিষ্ব চির্ডে স্থির হৈয়া কষ অন্তাঁসন ॥ 
[৪৩ক কহিল অনস্ত দর্থে হবিগুনানন্দে | 

[৫*খ কহিল অনন্ত মর্থে হরিগুনানন্দে ॥ 

বিসারদপদে সেই রেনু 'অভিপ্রা্থ প্বন্ধে রচিলেক অষ্টদস অধ্যাঁএ | 

ইতি ক্রয়াজোগে অক্টদসম অধ্যা সমাপ্ত ॥ শ্রীগুয়বে নম॥ ন্বআক্ষরমিদং শ্রীরামহুলভ দাঁস 

সী) পরগনে চৌর্ধগীও--॥ কিসম নরহরিপুর--॥ ইতি সন ১২৬ সন মাহে ২৯ ফালগুন 

রাত্রি এক প্রহয় কালে মোকাম গছুলগঞ্জ শ্রীপ্রীকীক সাহার গোলাতে সমাণ্ড হইয়াছে পুলক 

প্রীরামছুল ভ দাব--৮*ফ] 

২১৮ মহাভারত (ত্রীপর্ব), কাশীরামদাস (১৩৪), প্র ৪৩ (-৪৩), আকার 
১৩২7 ৪৪ । 

[৪৩ক সফলেতে রচিলেন মহামুনি ব্যাস পয়ার করিআ! বিরচিল কাসিদাস ॥ 

জথ দিষ্ট; তথা লিখীতঃ লিক্ষকে। দোস নাস্তিক: ভিমন্তাপি রনে ভঙ্গ 'মুনিপঞ্চ মতিক্রমঃ ॥ লিখিতং 

প্রীজ্গেজয় দেবসঙ্গাঃণ সাং কলীগ্রাঞ্: ॥ গরগনে মেদনিপুরঃ ॥ গঠনার্থ জীধনঞজ দেবসন্গাঃন ॥ সন ১২৩৭ 
সাল তারিখ ৩* বৈসাঁথ রোজ মঙ্গলবার রেল ছিন ঘড়ির মোর্দে সঙ্গাপ্ত £$॥ ৪৩ক] 

২১৯ মহাভারত (শল্যপর্ব ) কাশীরাম দাস (১৩৪১), পত্র ১২ (১-১২), 

আকার ১৪২" ৮৪ । 
[১১খ যু মুন আরে ভাই হয়্যা একমন কাশিরাম দাঁস কহে ভারথকথন ॥ 
[১২ক ইতি সৈল পর্ব শমাপ্ত ঃ জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষ্যকং দোশ নাস্তিকং ভিমন্াপি রনে ভঙ্গ 

মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ ॥ এ পুস্তক লিখিত ॥ শ্রীকুবিরচরন সরকার ॥ সাং কলাগ্রীম পরগনে মোনিপুর সন 
১২৪৩ সাল--ভারিক--+১৯ পৌষ গোজ-বিয় থেলা। চারি দু 2 ১০] 

২২৭ মহাভারত (জানপর্ব) কাশীরাম দাস (১৩৪৩), পত্র ২৬ (১-২৬), 
আকার ১৬" ১৫" । 

[২৯ কমলাঁকান্তের ঝুত হেতু সুজনার প্রিত ন্িরচিল কাঁশারাম দাশ ॥ 

পুস্তকেধু নিঞ। কথ। লিখে স্বিত্রঞ্অ শ্রীকফ তদ্গিলে শধ পাপ ছব ক্ষ । 



পুণছি-পরিচয় ৩৯১৪ 

বরাঙ্মনকুলেতে জন্দ চক্রবন্তি প্রধান নিধাশ করিকআছি আঁমী'নাম কলাগ্রাম। 
বাজলাতে জানি আমী কাগজ করিতে পুস্তকের দোস' কেহ ন। লইবে চির্তে। 

ব্রাহ্মনচরণে শদা আমী মাগী ঠাঁঞী জাহ! হৈতে তবিলেন প্রভু গোবিন্দাই। 
অযুদ্ধ আছএ জদি যুর্ধ কর্যা দিবে পুনপুন কহিছু তাঁর উপায় লেখিবে। 
জতনে লিখিল্যাম পুস্তক জে করিবে চুরি বাপ হয় গর্ধ৷ তার ম৷ হয় কুকুরি, ॥ 

জথা দিষ্টং তথ! লিখিতং লিক্ষোৌরো! ঘৌশ নান্তীকং ভিমন্বামী রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিক্রম.॥ অতএব 
মহাশয়দিগগে বলা জার জে এহার দৌশ জেন না লহ আমী অতি মুর্থু কীডুই জানা নাই আর বিষেস 

জান! নাই আর পাঁচটি জীন নাই £--অতএব কেহ দোশ দিবে নাই॥ সরকার গোহালপাড়া শাং 

কলাগ্রাম_ইতী-_তাং_২* আম্বীন-বেল! ছুই ঘটী__২৬ক] 
[২৬খ ৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষণ ।__ 

স্বহায় ।-- 

এহ! পুস্তক জে চুরি করে-_ 

তাহাকে এ ঠাকুরজির দির্বব 

২২১ মহাভারত ( সভাপর্ব), কাশীরাম (১৩৪৭), পত্র ৭৩ (১-৭৩), আকার 

১৫০৮ ৪২/। 

[৭৩খ চতুবগ্গ সির্ধ তাঁর, ইথে নাহি আন. কাসিবাঁম] কহে সাধু সদ করে পান: ॥ 
এতদ্ধি সভাপার্ব সমাপাতং॥ এ পুঁস্ব]ক' লিখীতং প্রীমৃত্তঞজয় দেবসঙ্গা সাং কলাগ্তাম পং 

মেদনিপুর***স্বারে ॥ জথাঘৃষ্টং তথা লিখিতং লিখে খা দৌস নীম্ভিক £ ভিমন্ডপি রনে'ভঙ্গ ষুনিনাঞ্চ মতিত্রম ॥ 

ইতি__সকব্দা-_১[৮]৪৬ সন ১২৩৫ সীল-_-তীং__৭ চৈত্রি-_রোজ রবিবার-ক্রীমিত্তপ্রয় চক্রবত্তির- চৌপাড়ির 
সরকার শ্রীকুবিরচরন সরকার-_সাং প্ গ্রাম__বেল! ছু ২ ই ঘড়ি থাকিতে সমাপ্ত হইল--॥ এ পুস্তক জে 

চুরি করে ভাঁহ। মাএর উপর তিন সর্ত গর্থাক চড়ে এবং জেখানে জে পায় সেখানে সে করে। এবং দে 

মাত্রিরি হরন করে ॥ ইতি-তীং॥ তাং_-১--১ জেই--৭৩ধ] 

১৬৬ মহাভারত €(মুষলপর্ব ) কাশীরাম.দাস (১৩৫০), পত্র € (১১-১৫),, 

আকার ১৩৯৪২ । 

[১৫খ কাসিরাম দাস কহে যুন সর্বজন ইহলোকে পরলোকে: বন্ধু, নারায়ন ॥ 
কাসিরাম দাস কহে বন্দি জগন্নাথ এত ছারে মোললপর্থ্ব হইল সমান: £ 1. 
ইতি ভ্রীমহাভার়খ যোসজপর্ব সা হইল £ ॥ জধাস্তিষউং তথা লিখিত জিক্ষকো বেখল নাপ্তিভিসভাপি 

রনে ভঙ্গ মুনি নাস্তি মতিজ্রম!॥ লিখিন্তং ভ্ীগ্োসামীচরম- দান দেব সাং কলাপগ্র্যায-॥ পরগলে, মেনিপুর ) 



৪০০ পুথি-পরিচয় 

সরকার গোজালপাঁড়া ॥ এ পুস্তক জে হরন করে তাহাকে কোটু দিবিব আছে॥ ইতি সন ১১৯৯ সাল 

তাং--৭ কাত্তিক রোজ বৃষ্বপতিবার বেল _তিন প্রহরে সমাপ্ত হইল ১৫খ] 

২২৩ বৈস্তক (পাতড়া )১ অজ্ঞাত (১৩৫৬), পত্র ১, আকার ৫8 %৪$”। 

ভ্বীরবামঃ_ 
**কের গুযাধ জায় রহ্থছন ১ এক তোলা--আঁদ। এক তোলা--মরীচ ১০ দশটা-_ 

যষ্টার মূল এই চারি দ্রব্য একত্র করিয়। বাটিয়৷ এক সের জল দিয়া সিদ্ধ করিবেক 
তিন ছটাঁক জল থাঁকিতে নাবাঁবেক প্রথম দিন এক ছটাক খাইবেক জে ঘরে 
ঢুকিবেক সেই ঘর হ্ুধ্য থাকিবেক নাঞ্ি ইতি-- 

২২৪ খোট্র1! অঙগদের রায়বার, অজ্ঞাত ( ১৩৫৭ ), পত্র ২ (২-৩), আকার 
১৪২১৫” । 

[৩ক খিদ্মৎগাঁর ৩ক] [৩থ ছব লহু ধুলাণ্ডে দস্তমে করকে ঝারি 
রাঙনকে লোল তোল বোল হয়! দেখে খ রোএ সর নাবি। 

ফের সিংহাসনমে বয়টে রাওন! গোফমে। দেত। তাও 

বছুল পাঁনি মো সির মুড়াঁও জো ফের কধুকে। আু। 

অঙ্গদ কহে কেঙ রে রাঙনা তেরে গুআত্তে নেঞ্ি কিয় আমদ যুদ 

আর প্রভৃজিকে। বয়াঁন। তুজ পর মালুম হোগা মরছুদ। 

লঙ্কামে ডস্ক1! দেকে অঙ্গদ পলটকেো। আগ্ডে 

গমন হোঁকে নাঁটে অঙ্গদ গ্রভৃকে দরসন পাঞ্জে। 

বিরাঁসনমে বয়টে প্রভৃজি ছামনে গণ্ডি বাঁন 
দক্ষিন তরফেমে ভাই লছমন বামে জান্ুবান । 
সুগ্রীব বিভিসন দোন খড়াথে ছাসেন পবনকে পুত 
হন্ছমানকে নাম ধুনকে কাপে জমকে ভুত । 

সুমনকে তিরে অঙ্গদ দণ্ড পাঙ পাখালি 
প্রভৃজিকে প্রদক্ষিন করকে নিআ৷ কদমকে ধুলী । 

লক্ষেম্বরকে সিরকে মুকুট প্রভৃজিকো৷ আগে রাখ খা 
লক্ষেক। বান ওআক। সব প্রতভৃজিকে দিঅ! লেখন!। 

রখুবির গভির যুন্কে ছআ। হাস ভকতকো মগৎ রাম পুরাঁঞ্ে মনকে আস |১1 
ইতি +-সন ১২** সাল-_তারীখ---৩ কাণ্তিক-_-রোৌজ-_বৃহস্পতিবার-_-৩থ] 



পুথি-পরিচয় ৪৯১ 

২২৫ স্ডাগবতা স্থৃত, দ্বিজ কবিচন্দ্র (১৩৭৫), পত্জ ২ (১, ৬), আকার ১৪৭১৫? । 

(৬খ দিজ কবিচন্ত্র গাঁন পুরানপ্রকাস্স এত ছুবরে সমাপ্ত হইল দিবারাস ॥ 
ইতি দ্িবারাসের পাল! সমাপ্ত ॥ সঃ পহলানপুর পরগনে সমরসাঁহছি সন ১২৪৬ সাল ।_ শ্রীনবিনটাদ 

লাএক ২৪ কাক্তি সনবার সার়ণ জ্রীগোরাটীদ নন্দি।- সেবক **। ৬থ] 

২২৬ রামায়ণ, কৃত্তিবাঁস (১৩৭৮) পত্র ১২ (৩-১৩, ১৫), আকার ১৪২?» ৫” 

[৫খ ॥ পাঁহিড়া রাগ ॥ [৬ক ॥ পঠমঞ্জরি ॥ [৭ক ॥ পঠমঞ্জরি ॥ 

২২৭ প্রীকষ্চমজল, কৃষ্ণদাঁস (১৩৮৬), পত্র ৬ (২-৪, ৬, ২৯), আকার ১৪৪১৫” । 

[২৯ক শ্রীগতরু গোবিদ্ধ পাঁপগ্য করি আদ পুবানপ্রমান রূচিলেন কৃষ্খদাঁল | 
ইতি নারদসংবাদ সংপুন্নহইল এত দুরে হরিধ্বনি বল ভাই তরিবে সংসারে | 

এই পুথি লিখিবেক সে বৈকুঞ্ঠ পাইবে এই কথা যুনে ভাই সগর্গকে জাইবে। 

সমাপ্ত হইল। জথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো! দৌস নাস্তিক্ষং ভিমন্বীপি রনে ভঙ্গ মুনিনাধ, 
মতিভ্রম ॥ লিখিতং শ্রীইসানচন্ত্র চক্রবত্তী সাং কাজোড়া পরগনে- _সেরগড়-সন ১২৬ বার সও সী 

সীল--১৩ চইতি-_২৯ক] 

২২৮ অহাভারত (আশ্রমপর্ব) কাশীরাম (১৩৮৮), পত্র ২ (২৪, ২৬), 
আকার ১৩ ১৫ ৪২ | 

[২৬খ [কাশীদান বিরচিল পাচাঁলিব মত আশ্রম পর্বক কথ। হইল সমাপ্ত ॥ 
ইতি আশ্রমপর্বব'"*তখ। লিখিতং লিক্ষোক দোস নাস্তিকং ভিমন্তপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ ॥-** 

***পণ্তিত সাং বাতালন পঠন্ন ৭থে শ্রীসক্তিরাম [বাগতি] সাং বেঙ্গ। বিষুপুর পঃ [সমর]সাহি'**দন ১১৭১ সাল 

তাং ২৬ মীঘ রৌজ-_যুক্রবার-_তিথী'** 

২২৯ মহাভারত (বিরাটপর্ব), কাশীরাঁম (১৪১৮), পত্র ৫ (১১-১৩, *১ ৪০), 

আকার ১৩২” ৮৪8 

[৪০ক কাসিরাম দাস কহে রচিয়। পয়ার অবহেলে স্থনে জেন সকল সংসার । 

এই কথ। কহি আমি পাচালির মত এত ছরে বিরাটপর্ধ হইল সমাপ্তঃ ॥ 
লিখিতং শ্রীরাম রাম মজুমদার সাঁকিম” দেয়াড়া_পরগণে রাশিহাটা-_চীকলে- বর্ধমান-__ইতি--সন 

১২২২ সাঁপ-_তারিখ--৭ শ্রাবণ-_খুক্রবার--মোকাম মেদগাছী রাত্রি ছুই প্রহর সময়ে হইল ইতি--৪*ক] 

৫১ 



৪০২ . পু'থি-পরিচয় 

২৩০ কপিলামলল, কবিচন্দ্র (১৪২০), পত্র ১ (১১), আকার ১৪”৮৪৯%। 

[১১ক অস্তকালে হঅ সেই নারায়ন ধদ্ধাত্রিগনে যুনে পরানকথন ৷ 

কবিচন্দ বলে ভাই যুন সর্বজন ॥ 
কপিলামঙ্গল পুথি : হইল সমাপ্ত £ ॥ জথাৃষ্ট তথ! লিখিতং প্রীনআান বারিক সাং লোহাই ইতি সন ১১৮৪ 

নাল--তারিখ--৩* শ্রাবন_ রৌজ--ভোগ করহ--ইতি--তাং--১৫ পৌনরক্রি--শ্রীবন-- ১১ক] 

২৩১ ব্লাধিকামঙল, ছিজ কবিচন্দ্র (১৪২২), পত্র ৩ (৯-১০, ১৩), আকার 
১৩২% ৮ ৫? | 

[১৩ক রাঁধিকাঁমঙ্গল দিজ কবিচন্দ্রে গায় হরি হরি বল সর্ব পাল! হইল সায় ॥ 
ইতি শ্রীরাধিকামঙ্গল কলঙ্কভঞ্জন সমাপ্ত ॥ জথ দিষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষুকে৷ দৌসকং ভিমন্তাঁপি রনে 

ভঙ্গ! মনিনাঞ্চ মতিভ্রম ॥ লিখিতং প্রীয়ক্ুর সরকার-_সাঃ পহলানপুর বমোৌকাঁম পহলানপুর এ পুস্তকের 

মালিকি শ্রীয়ন্ুর সরকার সাঃ পহলানপুর সন ১২০২ সাল ২ আনাঁড়-_ ১৩ক]) 

২৩২ কপিলামঙল, কবিচন্ত্র (১৪২৪ ), পত্র ৬ ( ১৪-১৭, ১৯, ২০), আকার 
৯” ১৮৩২? । | 

[২০ক ধঙ্ প্রয়োজন যুনে পুরানকখন কবিশ্চন্দ্রে বলে এই কপিলাকির্ভতন ॥ 
এ পুস্তক কপিলামঙ্গল সমাপ্ত হইল ॥ পঠনার্থে শ্রীসিতারাম বারিক নিবাস থাহাঁর গাম__সন ১২৩৯ বার 

সও উনচলিস সাল তাং ২* বৈসাথ হরিবোল হরিবোল ॥ এ পুস্তকের দাম %* দুই আনা ইতি_-লিখিঙং 

ভ্রীসেবকরাম সরকার--২*ক] 

২৩৩ ভাগবতাম্বত, কবিচন্দ্র (১৪৩৩), পত্র ১ (৭), আকার ১৪ %৪২। 

[৭খ দম ব্যাসের ভাস কবিচন্দ্র গায় নন্দের বিদায় এত ছুবে হইল সায় ॥ 
ইতি নন্দবিদায় পাঁল। সমাপ্ত ॥ লিখিতং শ্রীকৃষ্চরণ দাস দর্ত সাং হরিপুর ৷ ইতি সন ১১৭* এগার 

সও সত্তরি সাল বিতারিখ ২৫ ফাগুন রৌজ সৌমবার ॥ ভিমম্বীপি রনে ভঙ্গ £ মুনিন1ঞ মতিভ্রম £ ॥৭খ] 

২৩৪ ধমনঙ্গল ( কানড়া পাল! ), দ্বিজ বূপরাম (১৪৪১), পত্র ৪ (২১, ২৩-২৫), 
আকার ১৪২১৯ ৪? 

[২৫খ প্রাণ পাইল রাঁঞ্জার জতেক সেনাগনে দিজ ক্ধপরামে গান ধদ্ষেপর চরনে ॥**" 
জথা দৃষ্টং তখ। লিখনং লিখ্যকে দৌন নাস্তিকং । সন ১২১৭ সাল তারিখ-_২৯ উনতিষা! আস্বীণ বেল! 

আড়াই প্রহর--২৫খ] 
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২৩৫ ধমমজল (আখড়া! পাল1), দ্বিজ রূপরাম (১৪৪৩), পত্র ১ (৬), 
আঁকার ১৪২% ১৫৫? | 

[৬খ রামচন্দে পদবিন্দু ভরসা কেবল দিজ রূপরামে গায় শ্রীধন্ধ মঙ্গল ॥ 
ইতি--সন ১২৭১ সাল--তা-১৮ 'জোঠী বক্তারম্্গরের চোপাঁড়িতে লেখ। শ্ীবিদ্ব নাথ চক্রবপ্তি সাঃ 

কাঁজড়া_ত--৬খ] 

২৩৬ ধম মল (স্থাপনাপাল। ) বৈষব-পদাীবলী, রপরাম, গোবিন্দদাঁস, 
যছনাথ, কবিশেখর, বংশীদাস (১৪৫৫), পত্র ১ (*), আকার ১৩? ১৪২? । 

ভনিতী., 

[*নিরঞ্কনের মাআ৷ কহনে নাই জায় মউরভট্ট বন্দি দ্বিজ রূপরামে গায় ॥ 

গবিন্দ কেমনে পারিব স'ঙরিঞা কূপ ( গোবিন্দদাস ) 

প্রানবন্ধু সদাই থাকিয় আর ঘরে হে (জছুনাথদাঁস ) 
য়োহে সাম তু বড় নিদারূন ( কবিসিখর ) 
বড়াই সে ধনি কহ কেহ বটে ( বংসিদাস ) টিন ডিন চি 

২৩৭ ধমমঙল, শ্যামাসঙ্গীত, রূপরাম, দ্বিজ তারাঁচরণ (১৪৫৬), পত্র ১ (*), 
আকার ১৩২ ১৫ ৪২ | 

ভনিতা, 

[* বাজ! রঘুবাঁম গুনে যবদাত রসিক মাজে যুজান 
তাঁর সোভাসত রচী চারূপদ দ্বিজ বূপবামে গান ॥ 

৬৭ভ্রীপ্রীরাঁধাকষ্জ _ 

কি সামা মায়েবি ওগে। কি বাঁম। মায়ের আগে! দলবে বলেই ত লয় মাইরি 

রিরি রন কল্যে য়স্থরপুরি মা গনেস পালাল ভরে দেখে ভয়ংঙ্গকরি। 
রন দেকতে দেবগন বসে গগনপাখ্যে পাথ্যে মা 
য়েলাকেশি গে। মা য়েলাকেশি নাঙ্গটা কেসি দেখে মরি হেসে । 

দেক রে জলদবরণ কালি কাঁলি তার মায়ের রূপে কি দিব তলন। 
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ঘোররূপে কালি মুও্মালি মায়ের মুখচন্দ্রশশী করেছে উদয় মধুলতে কত ধাইছে অলী । 
রক্ষা বিষু হব পুজে নিরন্তর সব দেবে করে কিতাঁনজুলি 
সাম! তরঙজনি য়েলায়েছে বেনি হরবিদে চরন দেয় পাঁগলি 
দিজ তাঁরাচরন বলে ঘোঁর কলিকাঁলে অস্তকালে জীয় না ভূলি ॥ 

২৩৮ বৈষ্ণব কড়চা € খাতা ), অজ্ঞাত (১৪৬৪), পত্র ১৪৬ (১-১৪৬), আঁকার 
৮ ১৫ ৬২? | 

নমুনা, 

[১৪৫খ গোপীভাবেন জে তক্তা মামেব সমুপাঁশতে । 
তেস্ু তান্মে বত্বষ্টোস্মি সত্যং সত্যং বদাম্যহং ॥ ২৬॥ 

ইতি প্রীআদিপুরাণে জীকৃষ্ণযুণসংবাদে শ্রীগোপীপ্রেমামৃতং সমাপ্তং। লিখিতং পভ্রীনবিনচন্ত্র ঘোষ 

সীকিম বাঁতিকারং। 

[১০৬ক শ্রীসনাতন গোম্মামী জন্ম ১৪১০ সকে অঃ ১৪৮ সকে তন্মধ্যে গ্রহে ৩" 
বৎসর শ্রীত্রী৬বৃন্দাীবণে ৩৩ বৎসর প্রকট ৭০ বৎসর নৃভৃতগমন আঁসাটী পুন্লিমা ॥ 

শ্রীরূপ গোঁম্মামী জন্ম ১৪১৫ সক অঃ ১৪৯০ সকে তন্মধে গ্রহে ৩২ বৎসর নিলাচলে 
৮ বৎসর শ্রীশ্রী৬বৃন্দাবণে ৩৫ বৎসর প্রকট ৭৬ নৃভৃতগমন শ্রাবণীং শুরু হাদশী 

শ্রীরঘুনাথ গোম্মামি জন্ম ১৪২৮ সক অঃ ৫০৪ তন্মধ্যে গ্রহে ১৯ বৎসর নিলাচলে 

৮ আঁট বৎসর শ্রীশ্রীএবুন্দাবণে ৪৯ বংসর প্রঃ ৭৬ নৃভূতগমন আঁম্মিনী শুরু। ছাদশী ॥ 
্রীপ্রীজিব গোঁন্মামী জন্ম ১৪৫৫ সক অঃ ১৫৪০ তন্মধ্যে গ্রহে ২০ বৎসর নিলাঁচলে 

২০ বৎসর প্রীত্রীবৃন্দাবনে ৪৫ বৎসর প্রকট ৮৫ নৃভৃতগমণ পৌধষী শুরা তৃতীয় ॥ 
শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্মামী আসাঢ়ী কৃষ্ণ পঞ্চমী নৃভৃতগমণ 

প্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্মামী আসম্মিনী শুরু! ছাদশী 
শ্রীলোকনাথ গোম্মামী আঁসাটী কুষণাষ্টমী-_ 
শ্রীকাসীশ্বর গোম্মামী রাষপৃর্নিমা | 
শ্রীরুষ্দাষ কবিরান্দ গোম্মীমী-_-আম্মীণ যুক্া ঘাদশী-_ ১৪৬ক] 

২৩৯ মহাভারত (জরণ্যপর্ব), কাশীরাম (১৪৭৪), পত্র ১৩৭ (১-১১১, 
১১৩-১৩৮), আকার ১৫” ৮৪২ । 

(১৩৮ক ভারতপক্কজে বরি মহামুনি ব্যাস পাঁচালিগ্রবন্ধে কহে কাসিরাম দাঁষ ॥ 
তিমন্বাপী রে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম ॥ জথা দৃষ্টং তথা! লিখিতং লিখকে দৌস নাস্তিক ॥ লিখিতং 
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ভ্রীরামলোচন দাস তথা প্রীরজকিশোর দাস তথা ভ্ীগরাচান্ বন্ধণ তথা জীবিজরাম দাষ সাঃ বিষপুর তথা 
প্রীআমিরচন্দ্র দাস তথ! ভ্ীঅদৈত্যচরণ দাস সাঃ নানৌর পরগণে বারবকসিংহ সন ১২০* সাল সকাবা 

১৭১৫ তা-_৯ শ্রীবন রোজ সোমবার তিথি পুন্নমাণী রাত্র এক প্রহরের সমএ শ্রীবল রায়ের বাঁটাতে লেখ। 
সমাপ্ত হইল ॥ ১৩৮ক] 

২৪০ ভ্তক্তিরসাম্বতসিগ্জু, অজ্ঞাত (১৪৭৯), পত্র ১১৯ (১-৩৪, ১-৮৫), আকার 
১৪% ১৫ ৫?) ১৩ ১৫ ৪২” 

[ ৮৫খ গোঁপালরূপশৌভাং দধদপি রঘুনাথ ভাববিষ্তারী 
তুম্ততু সনাতনোস্রিরূত্বর বিভাগে রসাম্ৃতান্তোধেঃ ॥ 

ইতি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ গৌণ ভক্তিরসাদিনিরপণং নীম চতুর্থে। বিভাগঃ ॥ সমাপ্তোহয়ং ভক্তি- 
রসামৃতসিম্ধুরিতি ॥ ১৪৬৩ সাঁকে গোকুলেমধিতিষ্টিতে নীয়ং ভক্তিরসামৃতসিম্কুবিবটক্কিতঃ; ক্ষুদ্ররূপেণ । 

সংখ্যাঙ্জোকানাং ৬৯৬৯ ॥ মূলং। ৩৩২৫ ॥ টীক। ৩৬৪৪ | লিখিতং শ্রীকৃঞ্ণকিস্কর সর্দরপেতি ॥ শাকে ১৬৪৬। 

নমঃ শ্রীকৃষ্চচক্ত্রীয় ॥ ৮৫খ] 

২৪১ রায়মজল, হরিদেব (১৪৮১ ক), পত্র ১ ৫৫), আকার ১৪” »৫$%। 

[ «ক "হইল নমন্ক্ণর বসিবারে দিল আগে আমন ভরঙ্গরাজ। 
আসনে বসিয়। দ্বিজ পাঁকালে চরন নৃপতির শনে হেল কথপকথন। 

হরিদেববিরচিত রাএব ভারতি বানেস্বর রায় বলে গন বার তিথি ॥ 

॥ ত্রিপদি ॥ 

রাজার আরতি পাইয়া ত্রহ্মন হরিশ হৈয়া স্থভদ্িন করেন গনন 

ঘ্বিজ হরশিতমনে খড়ি ত পাতিল ভূমে করে হিজ লগ্ন নিরাঁপোন । 

অশ্বীনি ভরনী আদি কীরত্তিকা রূহিনি বিধি পুম্ব্য মঘ। আদি মৃগশীরা 

যুন রত সাবধানে জোগীনী রহীনি বামে স্বমেরু পব্বতে জন হিরা। 
মনে নাভ্রিত্ত ভিন শনিবার ফুভ দিন প্রীতিপদ তিথি সুভক্ষনে 

আমী কহিলাঙ জত কিছু নয় য়সঙ্গত যুভলগ্নে করহ গমনে । 
গনক গনিল বুভতিথি 
গনক বলেন রতা অপরুপ তথা লগ্নে বৃহষ্পতি কৈল স্থিতি। 
স্বনিঞা লগ্নের কথা নৃপতি হরিস তথা শকলে শন্তোশ হৈল মনে 

বানেম্বর হিষ্টমন বিদায়! হৈল ক্রজ্জান গেল দ্বিজ আপন ভবনে। 
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রত্বাকর হিষ্ট হৈয়। নিজ নিকেতন গিয়া জননিবরে সকলি কহিল €৫ক] 
[৫খ বুনিএ। বত মাতো৷ সিরে হানে করাথা1]ত [লোচন]জলে বিস্তর কান্দিল। 
তুমি পুত্র জাও বন অভাগী মরিধ পন হাপুতি করিয়। জাবে মোরে 
জেন কৃষ্ণন হারাইয়। জসদ| কাতর হৈয়া রোদন করয় উশ্চন্বরে | 

রাজ। দসরথ পুত্রশোকে লঞ্জ| পাঁয়্য লোকমুখে অভিমানে তেজিল জিবন 
হবিচন্দ্র মহারাজা সোকেতে পাইল লর্জা! বোনে গেল পুত্রের কাঁরন। 

স্থনিঞ। মায়ের কথ। প্রবোধিয়। কহে বত| কৃন্দনেতে খেম। দেহ মনে 
অঙ্গিক্রত তপ সনে অবশ্য জাইব বনে গুনর্কাঁর স্বপিল রাঁজনে । 

গুনর্কার সঙ্গে লৈইয়। বত্বাকর হিষ্ট হৈয়। সমপিল। নৃপতিসদন 

মায়ের বচন সার এ ইহ? বিনা নাঞ্চি আর ছিজ হরিদেব যুরচন ॥ 

॥ পয়ার । 

রত্বাকর বলে রাঁজ। স্থনহ বচন নোকাঁর তোমার প্রিতি কৈল সমর্পন । 
রতা৷ বলে যুন রাঁজ৷ আমার উর্তর সাজন করিয়! দেও সত মধুকর। 
রতার বচন যুনি কোঁটালেরে বলে সত মধুকর আন স্থন রে কোটালে। 
রাজার আদেশ পা ৫খ]."' 

২৪২ শ্লীতলামজল, হরিদেব €১৪৮১খ ), পত্র ১ (*), অসমাপ্ত, আঁকার 
১ ৪8+ ১৫ ৪%% | 

[* বিরসিংহের মসানেতে রক্ষিলে যুন্দরে সেইমতো গুনল্লব স্থবন জে করে। 

হরিদেববিরচিত ভাবিঅ। সিতল1 রক্ষিবে করুনামই প্রলএর বেল! ॥ 

ভাবিআ। সিতোঁল! গুনল্লব বাল কারাগারে প্রান জায় 

মা দক্ষিন মসানে ছুজ্জয় রাজনে অবিচারে প্রান লয় । 
স্বঙরন রায় সিতোলা জে মায় রক্ষ্যা কর নারায়ন 

তোমার ঠাঞ্জি মাগিলাম বিদাই লই তগ্নের পানি। 
স্তব করে বালা অমঙ্গল সিতোল। দেখি মলয়াতৃবনে 
সিংহাসোন টলে চক্ষেজল পড়ে মুখের তাশ্বল খস্ে ততক্ষনে । 

অলক্ষন দ্বেখি কহ হিতি সথি কি লাগিয়ে হেন হইল 

মোর নাম করি যুন লো ষুন্দরি ভকতো। কোথায় মলো। 

হিতি বলে মাই কহি সিতোলাই ঝুম মাতা মনে দিএ 
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মুল্লর পাটনে রাজার নন্দনে গেছে ব্রনগন লয়্য | 
ষুনি ঘামাঁর ধ্বনি মুড় নুপমনি বন্দি কৈল কারাগারে 
তোমার তরে ডাঁকে উচ্ছর্থরে রাখ গিয়া তার তরে। 
যুনি নারায়নি সাজিল তখনি অরুন হইল আঁখি 

ছুরস্তো রাজোনে বধিব পরানে কার বাপে আজি রাখি। 

ক্রধিতে। দেখিএ করোজোঁড় হএ বলিচে হিতিক। দাঁসি 

সপনের কথ। কহ গিয়্যা ততা তবে জেন ভাঁলোবাসি। 

হিতিকাঁবচনে ভাঁবিচেন মোনে কহিবে উপায় মোবে 
কোন য়বতারে জাবেো সে নগরে কবে! ছুরস্ত রাঁজারে। 

দ্রাসি বলে মাতা যুন কহি কথ! ব্রহ্ষনির বেশে জাঁবে 

কবে যুন নরপতি আমার ভারতি অর্ধরাঁজ্য ভূম দিবে। 

জদ্দি শেরাজনে তব নাঞ্ মানে দাঁহন করিবে পুরি 

তোমার চরনে কহ নিবেদনে যুন বাজরাজেন্বরি। 
নখিবাক্ক্য ফুনি বসন্তঞ্জজনি আনন্দিত হইল মনে 

ব্রজ্জনির বেসে জান রাজদেসে হরিদেব রসে! ভনে ॥ 

ভক্তের কারন হেতু বসন্তোজননি ব্র্থনির বেস ম[1]ত। হইল তখনি। 
সুক্নভরে রাজপুরি প্রেবেসি তখন:"* *] 

সল্ 

২৪৩ ধমপুরাণ যাছুনাথ, কৃষ্ণদাস (১৪৮৪), পত্র ১ (২০), আঁকার ১০3১৫ ৫? । 
শা [২০ক শ্রীরামঃ ॥ 

দেবির ক্রপায় রাজ! সম্বিত পাইয়া আড় নআনে পুন্থ দেখিল চাহিয়]। 
দেখিল ঘটের উপরে ব্রাক্ষ”] ঠকুরাঁনি হরিস হইয়। বাঁজ। পুজে নারায়নি | 
কাটিয়। অঙ্গের মাংস করিল নৈবিধর্য নয়নাস্থীলে অর্থ্য করিল প্রসিষ্ঠ। 
ধুপ কন্ধ ধুনা কৈল ভাঙ্গিয়৷ দসন মস্তকের [স্ব]তে দ্িপ জালিল রাজন । 
বলি প্রদান কৈল অঙ্গের বূধিরে মদন! ছুই স্তন কাটি বাখিল৷ খর্পবে। 
নানারূপে অজছেদ করিলেন রাজা! পতি পতি একভাবে কৈল [দে]ুবিপুজা। 
যু হে তকতলোক হইয়া একমতি যুরথ সমাধি জেমত-পুজিল পার্বতি। 
দিয়াছিল দুই জন অন্গ বলিদান তেমতি পুঁজিল রাঁজ। ঝাঁনি দুই জন | 
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ছুহাঁর কঠুর সেবা পাইয়া নারাঁয়নি নৃপতির "অজ পু জোড়িল! আপনি । 
পুস্ুরূপী মদনার জোড়াইল] স্তন ন্ৃপতির চক্ষ্যান দিল| ততক্ষন । 

চক্ষ্দাঁন পুন্ুরূপি পাইল নরপতি দেবির চরন ধরি কৈল নান! স্বতি। 
কহে মুর্খ জাছুনাথ ধর্ম ভাবিয়। জাবে ক্রপ কৈলে গ্রতূ সিম্ববে বসিম! ॥ 

॥ ত্রপদি ॥ 

হরিচন্দ্র করে স্তুতি ক্রপ! কর তগবতি ভবের ভাবিনি ভাঙ্গ]ব 
সংঙ্করি সংঙ্করজাআ সেবকেরে কর দয়! সাস্তি তৃষ্টি মহামাঅ| 91 ২০ক] .. 
[২০খ শ্রর্ধ৷ নিদা। সিধ্যা আ্া। বাকবানি বুদ্ধি বি্য। ভ্রসববাহিনি ব্রকঘরি 
চণ্ডিকা] চামুণ্ডা চণ্ডা চগুমুণ্ড রনে খণ্ড। চারি দয লোকের ইশ্বরি। 
অপুন্ন যদ্বিকা উম! য়পার গুনের সিম আগম নিগম নগষুতা 

বিস্বেম্বরি বিশ্বজয়া বাঁরেক করহ দয়! বিপাখে উদ্ধার বেদমাতা। 
জপ জার্প্য জৌগজাআ৷ জগতজননি ভআ। জদদাজঠরে কৈলে স্থিথি 
ষুর অইরি ছুষ্ট কংস ইষতে করিলে ধংস তোম! বিনে কেবা আছে গতি। 
নারায়নি নরর্তমা নগের নন্দীনি উমা নরমুণ্ড হিদএ লঙ্বিতা 
দ্ুজ্দলনি সতি দআমই পার্ধতি দক্ষের নন্দিনি নগযুতা । 

তুমি রাত্রি তুমি দিবা ব্রিগুন মহিমা সিব। খেনে মুত্ি প্রলয় সংহার 
দআমই দ্ষভূজা দেবতা করিয়৷ পুজা প্রলএতে পাইল উর্ধার। 

তোমার অতুল পদ যুখে ব্যাস নারদ যোগেন্ত্র সুরেন্দ্র অগোচর 

দেখিয়া পাঁতক জানি ক্রপ1 কর নারায়নি ক্ষাঁতি রাখ অবনিমগ্ডলে। 

্ীষ্টি স্তিতি চরাচর কিব৷ তুয়া অগোচর কিয়াঁর বলিব তুয়। পায় 
পুত্র বিনে বনবাষ কহে জোগি কৃষ্ণদাষ ক্রুপা! করি রাখ রাঙ্গ! পায় ॥ 

॥ পয়ার ॥ 

স্তি নথি [ভ]কতি [আর] পাইয়া পিরিতি ২০খ ] 

২৪৪ উপ্পাসনাপটল, নরোত্তম দাস (১৪৮৮), প্রত্র ৬ (১-৬), আকার 
১৩7 ১৫ ৪ ২ | 

[৬থ শ্রীচৈতন্ত নিত্যানন্দ অদ্বৈত চরন দস্তে ভূন ধরি মাগৌও দেহ স্বরন। 

শ্রীলোকনাথ প্রতৃর পদ চিত্যে অভিলাষ উপাঁসনাঁপট্রল কহে নক্বোর্তম দাঘ। 



পুথি-পরিচয় ৪০৯ 

ইতি উপীধনাপট্টল সংপ্রন্ন ॥ লিখিতং ্রীগোপীচরণ দাষ সাকীম বাতিকার---সন ১১৫৯ এগীর সও 
উনলাটী সাল তারিখ-_২৬ ছব্বিষা যৈতঠী--৬খ] 

২৪৫ গৌরীমঙল, কবিচন্দ্র (১৪৯.), পত্র ২ ( ১৩-১৪ ), আকার ১৩২" %৫?। 

[১৩ক - *** *** বির চরনে ॥ 

তোমাঁর বাপের জত অবিনয় আম। বিনে তাহা কেবা আঁর সহে। 
জজ্ঞে জানাইল নকল লোক কহি মুখে না জাঁনাইল মৌকে। 

না জাইহ আল গৌরী বাপের জঙ্ঞ সদনে 
বারে বারে রৌ মোঁরে বলে। অপিরিতি তাহা কি পাঁসবিলে মনে । 
জে আঁমা নিন্দে করে উপহা[স] তুমি জাইতে চাহ তাহা[র] নিবাস। 
সর্বব কুটুম্বে তুমি হইল। এক আমি সে হইলাঙ তিনী পাইল পরাঁতক। 
জজ্ঞভাগ নাহিক আদর জাইতে চাহ দেবি তর্ভৃবাঁপঘর | 

আতি অহঙ্কারি তোমার বাঁপ তথা গেলে পাইবে পরিতাঁপ। 

সিবের বচনে দেবি না পাতিল মন চলিল দেবি বাপের সদন । 
ভনে কবিচন্দ্র মিশ্র পুরুক মনের আঁস চরনে স্থল দেবে এই অভিলাস ॥ 

॥ পঠমঞ্জরি | 

আতি সতন্তরি দেবি বোঁল নাহি ধরে জজ্ঞসভ। দেখিবাঁরে চলিলা সর্তরে । 

একেম্ববি জাহ দেবী পাছু নাহি চাহে করজোড়ে বলে নন্দ সঙ্করের পাএ। 

একেম্বরী জাএ দেবি পাঁছু নাহি গনে আমি এথা থাকি কি করিব তোমার বিগ্যমানে । 

মাগিল বিদায়] গোঁসাঁঞ্ি কর তবে গতি আঁজি আমি জাব দেবির সংহতি । 

আসন ভূষন দিল রত্ববিভূসিত সর্তরে চলিল। নন্দি হইঅ। হরসিত। 

হাঁথে ষুলে ধাইয়। জাঁএ প্রমথের গন জাহার বিক্রমে কাঁপে এ তিন ভূবন । 

নন্দি আনিঞ্| দিল দিব্যগতি জান সিংহ সব বহে বিস্বাকর্শীর নিশ্বান। 
রথের উপরে বৈসে তীনলোকের মা সিদ্ধা নারিগন দেই শ্বেতচাঁমরের বা। 

ঘণ্ট। উরুমান বাজে বাজে ত ঘাঘর সিত্রগতি গেল দেবি দক্ষের নগর । 

নানাবিধি বাছ্য বাঁজে যুনিতে স্যার ছুন্ধভি মৃদঙ্গ বাজে নান। পরকাঁর। 

রথে চড়ি ১৩ক] [ ১৩খ আ চাহে চারিভীত মালা পরিছন্দ নর নারি হরসিত। 

ছুআরে ছুআবে সোভে পুন্লিত কলমি মল সঙ্গতি নাছে পরম রূপষি। 

মুনিগন বেদ পঠে ছুরে থাঁকিআ যুনি পবিত্র যুগন্ধি স্বতে [জ]লন্তি আগুনি। 

৫ 
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উঠিল পবিত্র ধুম চলিল আকাসে পর্বত উঠিল জেন ইন্দ্রের তরাঁসে । 
দেক্ষিতে ফুনিতে দেবি গেল। জজ্ঞস্থান দাগ্ডাইল গিঅ| দেবি বাপের বিদ্যমান । 

দেবিরে দেখিঅ। দক্ষ হেট করিল মাথা আদরে ন। পুছিল কুলল বারত|। 
জজ্ঞভূমি বপিবারে ন। দিল আসন সেই অপমানে দেবির দগধ হইল মন। 

দেবগন দেখিঅ! দেবিরে কিছু নাহি বলে সেই অপমানে গেল! মাঁএর ঘরে। 
সম্্রমে মাতা দেবি করিল কোলে কুদলবার্ত। পুছি কিছু নাহি বলে। 

কাঞ্চন আমন দ্দিল। আপনি জননি বেড়িআ। দাঁগডাইল সতেক ভগীনি। 
আসন ছাড়িঅ। ভূমি বিল! ভবানি দিঘল নিন্বাষ ছাড়ে চক্ষে পড়ে পানি । 

অন্তরে ভাবেন,দেবী জতেক উর্তর নিষদ্দিল আঁমিতে মোরে দ্বেব গঙ্গাধর | 

ঝোরে দক্ষস্থত। জেন নাঁহি বলে হর ছাঁড়িব সরির আজি নাহি জাব ঘর। 

ধ্যান কবিঅ। ত্রন্মপদে করিল স্থির সিবের উর্দেসে দেবি ছাড়িল সরীর । 

দেবীর আঁকার দেখি সভার তরাঁস তুল! দিয়া বাহি সভে নাকের নিস্বাষ। 
মাআএ বসিআ। সব বন্ধুজন কান্দে ম! ভগিনি কান্দে বুক নাহি বান্ধে। 

গৌরিমঙ্গলগিত কবিচন্দ্র ভনে ভকতি রহুক হরগৌরি চরনে ॥১৩খ- 
[১৪ক হেন জন নিন্দি সব দেবতাঁসমাঁজে "*' | 

মহাদেব নিন্দিয়। পাইবে বড় দুঃখ তুঞ্জিবে ইহার ফল হইবে পন্থমুখ। 

দক্ষেরে সপিল নন্দি সেই জঙ্ঞস্ঠলে ভ্রগুরিসি ক্ূসিল আগুন হোন] জলে। 
কবিচন্ছ্র মিশ্র বলে গৌরিমঙ্গল যুনিলে আপদ খণ্ডে পাহি ইষ্টফল ॥ 

॥ জমক ছনা ॥ 

ভ্রগুরিসি রূসিল আগুন] হেন জলে নন্দি আক্ষেপিয়! অহঙ্কার কিছু বলে। 

আবে আবে নন্দি পিসাচ পাঁসগু মহাঁপাঁপ জ্রিভূবনের গুর দক্ষ তাঁষে দিস সাঁপ। 

ব্রহ্মার শ্রক্জন। লোঁকপাল প্রজাঁপত্তি ইন্দ্র আদি দিকপাল জাহাঁর সন্ভথি। 

দেবত৷ গন্বব্ব নর নাগ বিদ্ভাধর পধু পক্ষ আদি শ্রষি দক্ষের সকল । 

শষ্টির প্রধান দক্ষ গুনের সাঁগর হেন দক্ষে আক্ষেপসি সভার ভিতর । 

পাগলের সেব! কর পিপাচ য্নাপমি জজ্ঞ্কালে কে কোথায় ডাক দিয়া আনি । 

লাঙ্গট উন্মত সিব সসানে নিবাস ভিক্ষ্যা না মাঁগিলে হএ দিন উপবাস। 
গলাএ হাঁড়ের মাল। অতি অমঙ্গল সর্পো জরিত গ। দেখিতে ভয়ঙ্কর । 

কে বাজানে কুল সিল কোথায় উদ্ঠতি দক্ষ দয়! করিয়! বিভ। দিল সতি। 

বিস খাহিয়। ঢলিয়াছিল অমৃতমথনে সভে মিলি জিয়াইল দক্ষের কারনে ।১৪ক] 



পু'খি-পরিচয় ৪১১ 

[১৪খ বাঁমদেব ন।ম নিসিত আচার তাঁর অন্থরূপ নন্দি তোর বেবহাঁর। 

পিবলোক নিন্দিঅ। করিলি বড় পাঁপ জিবিক। জঙ্গাইয্স দিল তোরে সাপ। 

দুহণাকার ক্রোধ বাড়ে বচনে বচন ব্রহ্মা আসিয়। করিল! দুহে নিবারন । 

অন্তরে ক্রোধ বড় দেব মহেন্বর সমৃন্রসলিলে জেন বাড়ব আনল। 
ক্রোধ সম্বরিয়৷ তথ! দেব মহেস্বর যক্ঞ+সমপ্যিয়। গেলা কৈলাসসিখর | 
জন্তঃভ্তলে উপজিল জতেক উর্তর একে একে কহিলেন দেবিধে সকল । 

গৌরিমঙ্গল গিত কবিচন্দ্র ভনে ভকতি রহুক হরগৌবির চরনে ॥ 

॥ পঠমঞ্জরি ॥ 

একত্র অমর স্থনর নাগ বিগ্যাধর গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ! মুনি 

যজ্ঞ“অনুবন্ধ করিয়া কমলাসন আঁম। আসি নিলেন আপনি । 

করএ যজ্ঞচতুর চতুরাঁনন আমায় পুজিল বিধিমতে 

তোঁমার বাপ তথি আম! দেখি অপিরিতি ভচ্চিল কুবচন সতে সতে। 

স্থন স্থন দক্ষের কুমারি জত মন্দ বৈল তোর বাপে 

দেবতাসমাঁজ মাঝে মুখ নাই তুলি লাঁজে হৃদয় জলিল পরিতাঁপ। 
উদ্য'ত ধাচ। বড়ু এক ভ্রগড নামে অতি অহঙ্কারি 

সদাঁসিব লোঁক নিন্দিয়া নন্দিরে বলে আনাঁচারি ।১৪৭):"" 

২৪৬ নরবিক্রয়পাত্র (১৪৯৩ক ), পত্র ১, আকার ৰ টু টি 
১৬৮ ৬” | ক ৫ ্ ঢেঁ 

পশ্রীত্রীক্চ__ নু ি 

শ্রীমাহাম্মদ কাঁজী-- . ও 2 ভে রর 

পন্স্তি সকল মলালিঙ্গীত-__ 

-কলিত কলেবর নিজনুল কমল প্রকাশর্ণেক ভাস্কর সরদিন্দু যুন্দর যুধাঁকর অশ্বপতী 
গজপতী নরর্ণোৌ কাধিপত। গোত্রাঙ্গন প্রতিপাঁলকঃ দিললিশ্বরপতী সাহিসম্ববর ধরনি 
টলমল বধুধানৃপগনসেবিত শ্রীপ্রীযৃত মাহান্ষদ সাহা জীও বাদশাহ তশ্ঠধীকারে 
বঙ্গাধীযু জীত্রীযুত মিরকাশীম খা জীও তশ্াধীকারে কাঁলগোহী শ্রীযুত লক্ষীনারায়ণ 
রায় জীও-তশ্যধীকারে চকলে বিজ্াণপরের জামীদাঁর প্রীযুত রাজ। বৈষ্ভনাঁথ রায় জীও 
তগ্তধীকাঁরে পরগনে হুরপুরের চৌধুরী শ্রীযুত রূপনারায়ণ শীংহ মৌজে সতোগা 
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পরগনে হুরপুর সরকার পাঁজর! মৌজে মজকুরের এহতমাঁমদার শ্রীযুত মিতপ্রয় 
মশ্মঃ নরবিক্রয়পত্রমিদং সন ১১৬৮ এগারহ সণ আটসষ্টী সাল লিখণং কাধ্যধ্গে 
বিক্রীদার প্রীরাধু দাং__আমার কন্ঠা। শ্রীমতী তারণী কৈবর্ভতানী বন্প গৌর বএক্রম 
১১ এগারহ বতস্বর আত্মমন্থমাঁনে সেছপুর্ববক শ্রীযৃত নন্দ পঞ্চাণণ ঠাকুর স্থানে 
মবলক ৫২ পাচ রূপেয়া লইয়। বিক্রয় করিলাঙ জীবনাবধী তোমার নফরী করিবেক 

কখন হিল্লাসাঁজী করিয়া লইয়। পলাইয়। জাই সজাত্বর করিয়া লইয়া আনাঁঞা বিহিত 
প্রতিকার করিবেণ এতদর্থে নরবিক্রয়পত্র দিল+--ইতি তারিখ--২১ একই ফাস্তৃণ_- 

ইসাদ-_ ৃ্ 

প্রআত্ারাঁম সক্কণঃ |।-_-১ সাং সতোগা_ শ্রীহবিরাম_: ১ সাঁং বেড়]গাঁও-_ 

প্রীরাঁজবল্লভ সক্গণ-- ১ সাং তথা-_ শ্রীবর। মুদী--১ সাং তথ৷ 

শ্রীগৌরচন্দ্র মিত্র. ১ সাং তথা শ্রীহবত-__ ১ সাং তথ! 
নই ০১৭ রীতি চাচা-_১ সাং তথা 

৯ 

২৪৭ ভোোগপ্রমাণ ভূমিদান পত্র (১৪৯৩খ), পত্র ১ আকার 
১১৪৮ ৭ | ও 

শ্রীকঃ__ ঢ 
[ম্বরণং]-_- ঢি 

শ্রীলালটাঁদ্ বাড়জ্যা_ হো 

স্থচরিতেষু নমস্কার: প্রয়োজনঞ্চ ।-_বিশেষঃ বাগোয়ান পরগণাঁর মাঁপ জব্দিতে- 
তোমার ভোগপ্রমাণ বৃত্তি সমেত পতিত ভূমি ৪৩/ তেতাঁলিশ বিঘ। বিতং-» 

মৌজে রাঁখালগাঁছি-_ বামুনপাড়া_ 
১৭/ সতর বিঘা-_ ২১॥ একইশ বিঘ। দশ কা$-. 

বিতং-- 

চুপিপোঁতী। ৪॥* চারি বিঘাঁ_ ভূমি ১৯০ উনিশ বিঘা. বসত বাস্ত-_. 
দশ কাঠা দশ কাঠা-_ ২/ ছুই বিঘা”. 

বক্ষ বামুনপাড়ায_ 
৪ চারি বিতং__- আতর ২ ছুই কাঠাল ২ ছুই-- 

অধিকাঁরে তোমার আর বৃত্তি নাহিসনদত্ত নাহি-_অতএব ভোঁগপ্রমাণ বৃত্তি বহাঁল 
রাখিলাম বাস্ততে-_বসতিপূর্ববক বৃক্ষায় দখল রাখিয়া! ভূমি নিজজোতে ভোগ [করহ] 
ইতি সন ১১৬৩ এগার সও তিষাটি ত--১৩ মাঘ £ সহী-_. 
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২৪৮ আনন্দলহুরি, বৃন্বাবনদাস (১৪৭৫), পত্র ৪ (১-৪) আঁকার 
১১২১৯ ৪২? | 

ভনিতা, 

[৪ক চৈতন্যচরণারবৃন্দে দৃঢ় অভিলাস . আনন্দলহরি গান বৃন্দাবন দাষ | 

২৪৯ মদনমোহনবন্দনা, ছ্বিজ রামচন্দ্র (১৪৯৭), পত্র ১ (৪), আকার 
১২৮১৫ ৪8% | 

[৪ক আইল সব জামাদাঁর লআ বহু আসআঁর ভাঙ্করেরে করেন জোহার। 

ভাস্কর কহে জামাদার যুন ভাই সমাচার আজিকাঁর নিসির সপন 

কহিতে পিযুস অর্শ জেমান] দেখাঁচি রঙ্গ ভঞএ মোর কাপিছে জিবন। 

ভাঙ্কর তখন কঅ বএস বখুস]র নঅ ফির। সিধু গড়েড় উপর একা 

সনালি কাঁড়েড় থাম! গাএ দেখি নিল জামা মাথাঁর পগড়ি দেখি বাঁকা। 

শ্রবনে কগুল দুলে বনমাঁল। আছে গলে পদে দেখি রতন নপুর 

জলধ জিনিঅ তন দক্ষিন করেতে বেন কটিবেড়৷ সনার ঘুগুর। 
সনার কাটার টেড়ি তাহে লাল পাঁগ বেড়ি তাহে বাদ! দুলে পিত লাল 

গোঁরক কামান হাথে সন! বাদ মুট তাতে পিঠে ছুলে সনাবাঁদ। ঢাঁল। 
বাহন তুরগি ঘড়া গলেতে পদক ছড়া জেন দেখি অব্ধন বরন 

ঘড়াটি বাঁন্দিআ গাঁছে দাগ্ডাইল মোর কাঁছে বলে কিছু কক্কপ বচন। 
ুন রে ভাস্কর তুমি পরিচঅ দিব আমি মদনমোহন মোর নাম 
আমারে দেখিআ খাট আমার বিলাত লুট বিধাতা হইল তোরে বাম।৪কা] 

[৪খ পাপি বল! বেচ। গেলি মুণ্ড হতে আমি ছলি অতেব রহিল তোর প্রান 

আমার মহিমা পাঁবি বাগনাতে মারা জাবি এত বলি হৈল্য অন্তধ্যান। 

এত ষুনি সমাচার সব্দ হৈর্লা জমাদাঁর ভাস্করে সবে বলেন উত্তর 
এইক্ষেনে চল জাব একদগু না রহিব জানা গেল ঠাঁকুরের গড়। 

আজ্ঞ1 দিল ভাস্কর কমর বাদে লসস্কর ভোর ভোর বিলাত হৈলা পার 

এমনি প্রভূর রঙ্গে বাঁইস জামাদীর সংঙ্গে নবাবের হাথে গেল মার। 
মল্পরাজার সর্ব ধন কেবল মদনমোহন নজরে রাখেন নিতি নিতি 

ঠেকিলে প্রভূর ঠাই পারাপ।র হতে নাই দিজ রামচন্দ বিরচিত ॥ 
ইতি মদনমোহনের বন্দন| সমীপন ইতি--সন ১২৫১ সাল-_তারিক--১৭ জোপ্তী__পঃ সিমলাপাল-_সাঃ 

সাইতি--ভ্রী-_-৪খ] 
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২৫০ পঞ্চ ননমজল, বল্লভ, দ্বিজ রামেশ্বর, শঙ্কর, ক্কণ (১৪৯৮), পত্র ৯, 
(১৯), অসমাপ্ত, আকার ১১৮ ৪%। 

[১খ শ্রীশ্রীহরি শ্রীশ্রীহগ।-_- 
পঞ্চনন্দরের পালা লিখতে ॥ 

প্রথমে গণেসঘটে প্রণতি অগ্জালি]পুটে অবতিন্ত নায়েকের আরবে 
গায়েণ বন্দ্রিয়ে উর প্রভু গণরাঁয় গভির গম্ভিবে কিছু বলে। 

বাম অঙ্গে জোগপাটা1 ললাটে সিন্দুরে ফটা প্রভাত্তকাঁলের জেণ্য রৌবি 
চরণে পঙ্কজ সাজে রূতন নপুর বাজে অঙ্গ তুংল্য কিব৷ দিব ছোঁবি। 
জোপিএ পরম নিধি ধেনেতে না পায় বিধি আগ্য অস্ত দেবতা বিরাজে। 
মোহিমাতে মত্ত হএ আতুল চরণ পেএ সকল দেবত। আগে পূজা 

মুসকবাঁহণধাবি ।১খ] 
[২ক দেবত! গন্ধবব ণরে তমারে স্বরণ করে তব তুল্য বলিতে না পারি। 
তেজ প্রভূ অমর নগর 
কাতর কিন্কর ভরে তমারে ত্বরণ করে বৈশ্ব পুভু ঘটের উপর । 
তুমি দেব দেবেম্বর তম। পুজে নাগ নর কে জানিতে পারে তব মায়! 
তোমার চরণে আসে শ্রীযুৎ বল্পবে ভাসে নাঁএকেরে দিয় পদছায়। ॥ 

জয় গজানন প্রভূ জয় গজানান] সবুশর্ব লোক আনন্দ্রে বন্ধন। 

নাঁএকে গাএনে যুকে রাখ গুঁহে নাথ দিজ রামেম্বর বলে কৈরি প্রিনিপাত ॥ 

একদ্দিন পঞ্চানন্দ্র বসে সিংহাসনে পুজার কারণে জুক্তি করে মনে মনে ।২ক] 
[২খ সকল দেসেতে মোর করিএছে পুজা অহংকারে মাহী পুজে জয়পালের রাজ। ৷ 
হেনকাঁলে পঞ্চনন্দ্র ভাবিতে লাগীভাল] দেবর নারদমনি উপনিত হলো । 

নারদ বলেন প্রভু করি নিবেদন এক এক বেধীগণে করহ স্বরণ। 

নারদের কথ। যুণে আনন্দ্র হইল এক এক বেধগণে ডাঁকিতে লাগিল! । 
জাঁর তেজে নাহী আটে যুমুন্দ্রের জল প্রথমে আইল গর্ভপেচ মহাবল। 
তমার আজ্ঞায় আমি এ তেঙ্জ ধরি তিন দিনে সংহারপ করিবারে পারি। 

আমার প্রভাপে জেবা বাচএ সংসারে পুনবার [জন্ম] তাঁর জননীর উদরে। 

ধন্ুকেটংকাঁরে বলে বলীট তৌমারে আমি গেলে পুজ। তৌমাঁর হবে ঘরে ঘরে। 
তাহার প্রশ্চাতে গৌমৌ আইল ধায়াঁধাই আজ্ঞ। কর ঠাকুর তমার সংঙ্গে জাই ।২খ] 
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[৩ক বাতুবিল লন্গিপ্রোতি আইল তিন জনা, আঁমারা থাকিতে তোমার পুজার ভাবন।। 
আনক্তে বাগ বলি প্রভূ ভাকেন তখন হেনকালে আনন্দে আসি দিল দরসন। 

বেধগণে দেখি প্রভূ আনন্দ হইল তাহার প্রচ্ছাতে প্রচ গমন কৈরিল। 
জানী রে জানী রে প্রেচু জানি তোর অন্ত তোর বাপজ্জে কন্দকাটা মুল প্রারা দত্ত । 
গাই গর সিংহে ঠাকুর এড়ের গুরূ পায় নর জিব ধরে খাস থাঁকিশ উপর বাটয়। 
মুক কর তার আকা বাঁকা চোকু তার কপালে ধনুক চড়া দিয়ে তুমি খেচ নাবিশতলে। 

এইরূপে বেধপণ সকলে আইল পঞ্চানন্দ্রের পদ সেবি সংকর রোচিল ॥৩ক] 

[৩ নারদ নারদ বৌল ডাঁকিতে নাগিল দেবরিসি নারদমুনি উপনিত হৈল। 
এক এক বেধগণে ভাকিলাম আমি অতপর আপনার সজ৷ কর তুমী । 
মনিবর আপনার করেণ সাঁজান বিপদ বরণে কইলে। বিভূতিভূষণ । 

ছেড়া কাঁনি একখানি পেএছিল পথে কন্ধে ছিল কটিন কপিন করিল তাকে । 

বাদ্ধিল রূদ্রাখ্য। মাল। মস্তকের জট! নাস! অগ্রে কেস মোধে ছিদ্র ছিদ্র ফটা। 

দাদন তিলক তৈলু সাঁজল যুন্ত্রর রজত পর্বতে জেন শতে দিবাঁকর। 

গলে ছুলে লোলিলাঁক্ষা! তুলসির দাম মোস্ছন্দ্র মগণঃ মুখে মুখে হবিনাম। 
সংক চক্র গদা পত্র ধরে বাহুমূলে ৩খ] [৪ক হরিনাম লিখন নাঁসিকার ণশুলে । 

বিনাধারি ব্রহ্মাচারি ত্রহ্ম।র নন্ত্রন কোঁতুকে ফল ন। পিএ কাঁজ্যর কারন । 
বাম চোঁকু বাম হস্ত মুদদিএ তখন বিরধিনি বোঁলিএ বাহনে আরহন। 

ঢক ঢক কোঁরে ঢেকি উটাইল বার চলে জেতে চৌদিক চালের উড়ে খড়। 

ছুকাঠাটি বাজাঁএ মোঁনি বলে লাঁগ লাগ... 
পাঁড়াগ্রামে পড়ে গেল কোন্দুলের গুড় নগরের ভিতরে ভাঙ্গিএ দিল হুড়। 

ঝটপট ঝকড়ে পোড়িএ গেল ঝড় চলে জেতে চৌদিক চাঁলের উড়ে খড় । 

গুনবাঁন পুরূশ প্রবেশে জেই পাড়া বাপে পোঁএ গণ্ডগোল শ্রী পুরূশে ছাঁড়।। 
বেনাগাচে বান্ধি জট করায় কোন্দল নখে নখে বাগ করে হাঁশে খল খল। 

দোক্ষশ পে ছু দণ্ড থাকিতে নারে বোশে কৈলাঁশে গে(উরির কাছে উত্তরিল এশে ।৪ক] 

[৪খ বিশদ বরন বাঁম বাহুমুলে বিনে গৌরি উটে বলে আয় গুনের ভাঁগিনে। 

বেখিত বন্দনা করে বশাইল কাচে হেশে বলে আগ মামি মাম! কৃথা গেচে। 
পেটে পেড়ে পার্বধতি কহেন পুবকেথ। নারদ নিম্বাশ ছাঁড়ে হেট কৈল মাথা । 

কোহিবার কথ। নয় কি কোহিব মামি মামার চরিত্র ষুনে অগ্ন হবে তুমি । 

মাম! হোল পাগল কুচনি হোল কাল চাশ চোঁশিবারে মামি পাঠাএচ ভাল। 
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চিত কোরে ফেলে মামার বুকে দেয় পা মিত্তপায় পোড়ে থাকে মুখে নাই 'রা। 
ধন্য মামি তুমি জোদি অন্ত মেএ হোতে খাড়ু মুড় মেরে তারে ছুর কোরে. দিতে । 

নারদের নিবেদনে লোগিন্দনন্দিনি কাস্তে কহেন কথ। কাকু বেদবানি। 
কি কোহিব নারদ মু উগে নাই কিছু বল বুধ্যি শব গেছে শংকরের পাছু ।৪খ] 
[৫ক কেমন প্রকারে হরে ঘরে আনি ছলে বুধেরে ভাঁগিনে ভাল বুদ্ধি দে রে বোলে। 
দেবরিশি বলে মামি কোরি নিবেদন ব্রেগ্য হএ উগ্র জান্ন আশিবে নদন। 
এইবরূপে নারদ মুনি মামিবে বুজাঁয় পঞ্চানন্দপদ সেবি শংকরেতে গায় ॥ 

দেবরিশি মনির হইল আঁগমন উত্তরদ্িগেতে পো বশাইল তখন । 
আইল অযুর জত শংস্কে নাহি তাঁর তমগুণ আকার বিকট সবাঁকার। 

পোশ্চিমদিগেতে আশি বোশিল শকলে আযুন বোধুন বোলি দেবরিশি বলে। 

পুর্বদিগে অপ সর অপশবি নাঁচে গ।য় কিন্তর কিন্তরি তাবর৷ জন্ত বাজান । 

সভাযোধ্য পঞ্চানন রজত আঁশনে বোশিএ রহিল প্রভূ হরশিতমনে | 

শহরের মোধ্য শব উতপাত করে ৫ক] [৫খ হেনকালে ছুত গিএ জানায় রাঁজারে। : 

রাঁজ। বলে সে বেটাঁকে চিনি নাই আঁমি মহলের বাহির করিয়। দেও তুমি । 
বাঁজআশজ্ঞ। পেয়ে ঘুত গমন করিল উভয়ের দুত মিলী বিবাদ হইল। 
ছুতের তাঁড়ন। দেখে ভাবে পঞ্চানন কেমনেতে বল্লভ। সহিত হবে দরশন। 

অন্তরজামিনী দেব মনে মনে ভাবে হেতায় বল্পভাদেবী পুজয় কেশবে। 
ভাবিয়। চিন্তিয়। দেব করিল গমন জথাঁয় ভল্লভ| দেবি দিল দর্শন । 

জোগীবেশ দেখির়। রানি বন্দীল। চরণ জিজ্ঞাশিল কেব। তুমী কোন মহাঁজন । 

কি মানশে আইলে ৫খ]:.. [৬ক তেজিব জিবন। 
এত যুনি পঞ্চানন নিজমুক্তি ধরে দাগ্ডাইল পঞ্চশির কুমগ্ুলু করে। 
দেখিএ প্রভুর মুপ্তি রাঁনি পুন্তবতি করজোড়ে প্রনমিএ করে বোহু স্থ'তি। 

'পঞ্চানন্দর্রে পদ সেবি শংকরেতে কয় হরি হরি বল সবে হগ পাপ ক্ষয়। 

মুত্তি দেখে মহারাঁনি ভক্তিচিত্তে জুড়ি পাঁনি স্ততি করে অনেক প্রকার 

তুমি ব্রহ্ম তুমি সীব তুমি দেহ তুমি জিব তম। হইতে এ তিন সংসাব। 
শ্বাবর জঙ্গম জল তুমি সন্য তুমি স্থল চরাঁচর ভূচর খেচর 
তুমি চন্দ্র তুমি যুয্যু পব দেব মধ্যে পুজ্য ৬ক] [৬খ নেজপুজ্য সকলি তমার । 
তুমি অগতির গোতি গোতিহিনের কর গোতি আঁন কর এ ভবসংসার 
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তুমি সব্য সাঁরাতপাঁর ব্রদ্ষময় পরাঁৎপর পার কর এ ভবসংসার। 
আমি ওতি-ছুভাগিনি পুত্রধন কাঙ্গালিনি দেয় পুত্র হরে কপাবান 
অধয়ি পাঁমরী আমি তুমি সব্য অস্তজামি কুপ। কর দেব পঞ্চানন । 
যুনিএ রানির কথ। দেব পর্ধানন সম্তঞ্চ হইএ বর দিল ততক্ষন । 

জায় রানি নিজ গ্রেহে হইবে নন্দ্রন সপ্তম মাসের হইলে পুজ পঞ্চানন | 
সোড়োশপোচারে পুজা কোরিবে আমার অনাঁআঁসে পাপ্ত হবে উত্তম কুমার । 

বলিতে বলিতে দেব হইল অন্তধ্যন বর দ্িএ নিজস্থানে কোরিল গমন । ৬খ] 
[৭ক রানি বলে কথ। গেলে দেব প্ধানন দেখিতে দেখিতে হায় হইল অদরসন । 

সাত পাঁচ ভাবে রানি আপনার মনে ভ্রমে শাস্ত হএ রানি দেখএ সপনে । 

রাজার নিকটে বানি কহে সব কথা! মোরে কপ! কোরিলেন দেবের দেবত|। 

পুত্রবর দিল মোরে দেব পঞ্চানন পুজিতে হইবে মর হইলে নন্দ্রন । 
সোঁড়শপোচারে পুজ। কোরিলে দেবেরে হইবে বাসন পুন্ত পাইব কুমারে । 

যুনিএ রানির বানি ব্ূশিল রাঁজন কপালে জা লেখ! আছে ন৷ হয় খণ্ডন । 

অদষ্টে থাঁকিলে পুত্র হইবে আমার ন। হইলে দেয় পুত্র সাধ্য আছে কার। 

রাঁনি বলে সত্ত সত্ত বোলি তব কাছে দয়। কোরে পুত্রবর পঞ্চানন দিএছে । ৭ক] 

[৭খ রাঁজা বলে জগ্পি না হয় তব পুত্র অন্যবদি পঞ্চাননের সঙ্গে বাদযুত্র। 
হইলে আমার পুত্র পুজিব নিশ্চয় নতুব তুলিএ দিব ঠাঁকুরআলয় । 
জেখানে জেখানে থাঁকিবেক পঞ্চানন ভাঙ্গিএ আবাস আমি কোরিব কানন । 

পঞ্চানন নাম মাত্র না লব বদনে দেশে দেশে দিব চর তল্লাস কারনে । 

জত জত রাজ আছে গোউড় শহরে পালিবে আমার আজ্ঞ। ন! পুজিবে তারে । 
বলিতে বলিতে হইল দিব। অবশান আগত হইল নিশি শশি দিপ্চমান । 

পক্ষিগন ঘনে ঘন করে সব ধনি রত্থ্যময় সিংহাঁশনে শভে বাঁজাবানি |৭খ] 
[৮ক কৌতুকে সজ্যতে দোহে করেন অলমে আবেসে অবশ. তন মৃদু ম্বছ হাসে । 
হাস্ত পরিহাঁন্যে দোহে পোহাঁয় রজনি শশি গেল নিজস্থানে উদয় দিনয়নি । 

পঞ্চাননের পদ সেবি শঙ্করেতে গায় অস্তিমেতে দিয় দেখা ওহে দয়াময় ॥ 

রাজার যুবতি হয়ে রিতুবতি আনন্দিত মনে 
রিতুর লক্ষন হইল খন যু[ভ]দিন বুভক্ষনে । 
তাহাতে যুবতি হইল গর্ভবতি আনন্দিত বাঁজ। যুনে 
করে বহু দান অনেক কাঞ্চণ ভাঁকি যত দিজগনে। 

৫৩ 
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দিনে দিনে মতি পাগ্জর আকৃতি হইতেছে অতিশয় 
স্তন অশ্রুদয় কৃষ্টব্ন্] হয় ছুঃশ্বাঘদ] শদ। মুখে রয়। 
শুশজ্দি তেজিয়ে ভূমিতে শুইয়ে শদ! থাকে বস্থ পাতি 
সেইকালে আসি রাজাকাছে বনি জিজ্ঞাসেন শুন সতি। 

কহ প্রাণপা'অ] লঙ্দ। ঘুচাইঅ] ৮ক] [৮খ খাইতে কি সাদ তব 
এখনি যাইয়ে তথায় খুজয়ে তব স্থানে আনাইব। 

হেটমাথা করে কহে স্শ্বরে ভূপতির বরাবর 
মিষ্টান্ন মিষ্টক . আর নানা টক পড়ামাটি আদি করি। 

এই দিব খাইতে ইচ্ছে হয় চিতে কহিলাম তব পি]. 
শুটেন নৃপবর প্রকল্প অন্তর আনাইল শিস্রগতি। 

রানির কাছেতে রাখে চারি ভিতে সদ্দাই সারি সারি 

দেখি দির্ব] নানা জা ইতে বাসনা তাই খায় পেট ভরি। 
খাইলেন সাদ গেল অবসাদ অলসে সর্বদ। থাকে 
চলিতে না পারে উদরের ভরে হাই সদ] উঠে মুখে। 
শুরুপক্ষ ৮খ][৯ক নিশি অন্ধকার নানি [শেষ বেলা] ক্রমে বাড়ে 
রানির উদর বাড়ে নিরস্তর দশ মাঁস হইল পবে। 
দেব পঞ্চানন হয়ে কপাবান ত্রান কর এজনায় 

প্রভৃর চরনে কক্কনে তনে আনন্দিত অতি রিদয় ॥.** 

২৫১ অষ্টশব্দী, অজ্ঞাত (১৪৯৯), পত্র ১ (৮), আকার ৯$” ৩? । 

[৮ক ইতি অইসব্দি সমাপ্তং ॥ 
গঠনাথে ॥ প্রীবৈকুণ্ট পতদার পঃ বিষুপুর ॥ নিজ সহর ॥ বিষ্টপুর ॥ সাংঙ্গতগঞ্জ ॥ ইতি॥ সন ১২৭২ 

সাল।॥ তারিথ॥ ২৭ ভীদ্র॥ রোজ।॥। সমবার॥। তিথি ॥। সপ্তমি॥ বেল! আন্দাজি ২ প্রহর 

সময় ॥ সাঙ্গ হইল ॥ ৮ক] 
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॥ ক্রমিকসংখ্যা ॥ 

(বামদিকে তারকাচিহ্নিত পুখিগুলির পরিচয় প্রস্তুত খণ্ডে দেওয়া হইল এবং 
মুত্রিত অজ্ঞাতনাম! পির মত্প্রদত্ত সম্ভাবিত নামসমূহ দক্ষিণ পার্থে তারকাচিহ্থিত 
কর। গেল ) 

ক্রমিকসংখ্য। গ্রস্থনাম 

১০০১ 

১০৫২ 

১০০৩ 

১০০৪ 

১০৪৩৫ 

১০০৩৬ 

১০০৭ 

১০০৮ 

১০৩০৯ 

১০১৩ 

১০১১ 

১০১২ 

১০১৩ 

১৯০১৪ 

১০১৫ 

১০১৬ 

১০১৭ 

১৩১৮ 

১০১৪ 

১৪০২০ 

১০২১ 

কুলজী 

*কালিকাঁমঙগল 

*রাঁজবল্লভী-বন্দনা 
ঈছ্ড়াঞ্ 

অন্নদামঙ্গল 

*এ (কালীত্রত) 

এ 

এ 

নাঁড়ীজ্ঞান 
গ*গান 

জ্যোঁতিষের পাতড়। 

*গণেশবন্দনা, সরন্বতী- 

বন্দনাদি 

*গাঁন 
বৈদ্ধকের পাতড়া 

*আধা 

*পঞ্চাননমঙ্গল ( রাঁয়মঙ্গল ) 

*পঞ্চাননবন্দন। 

*আধী* 

মহাভারত 

*সত্যনারায়ণ-পাঁচাঁলী 

জ্যোতিষের পাতড়। 

ক্রমিকসংখ্য। 

১০২২ 

১০২৩ 

১০২৪ 

১০২৫ 

১০২৬ 

১০২৭ 

১০২৮ 

১০২৯ 

১০৩০ 

১০৩১ 

১০৩২ 

১০৩৩ 

১৯০৩৪ 

১০৬৩৫ 

১০৩৬ 

১০৩৭ 

১৩৩৮ 

১০৩৯ 

১০৪০ 

১০৪১ 

১৯০৪২ 

গ্রস্থনাঁম 

নন্দবিদায় 
গুরুদক্ষিণ। 

ভাঁগবতাম্থত 

*চাঁণক্যপ্পলোক (ভাষা) 

দলিল-_-৭ (ক-ছ) *ক, *খ 

*্গাঁন, ছড়া 

*গোৌরীমঙ্গল 
*সত্যদেবসঙ্গীত 

*রাঁজবল্লভীবন্দন। 

*চিকিংসার্ণব 

জ্যোতিষের পাঁতড়। 

রামায়ণ 

বৈষ্ণবকড়চা 

পাতড়। 

লক্ষ্মীর ] ব্রতকথ, অক্ষর 

সংযুক্ত রাশি, পুঙ্ষরাবিচাঁরাদি* 

*্দীতাঁকর্ণ-পাল৷ 

গগাঁন 
মহাঁভাঁরত 

চণ্তীমঙ্গল ( পাতড়। ) 

*গান ( একাক্পপীঠের তত্ব) 

*বৈদ্যকের পাঁতড়। ও হিসাঁব 
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ক্রমিকসংখ্য গ্রন্থনা 
১০৪৩ 

১৪৪৪ 

১০৪৫ 

১০৪৬ 

১০৪৭ 

১০৪৮ 

১০৪৯ 

১০৫০ 

১০৫১ 

১০৫২ 

১০৫৩ 

১০৫৪ 

১০৫৫ 

১০৫৬ 

১০৫৭ 

৬১৩৫৮ 

১০৫৯ 

১০৬৪০ 

১০৬১ 

১০৬২ 

১০৬৩ 

১৬৬৪ 

১০৬৫ 

১০৬৬ 

১০৬৭ 

১০৬৪৯ 

১৬০৭৩ 

মনসামঙ্গল 

ঘোগীর গান 
কপ্রীরাধাকণলীলার্ণব 

শিবায়ন : 

*রামায়ণ ( লঙ্কাকাণ্ড) 
*মহাঁভারত 

পাতড়া ( মহাভারত ) 
বৈষ্ণব পাঁতড়া। (মঞ্জরীনির্ণয়) 

*পদামৃতসমুত্র 

রামরসায়ণ 

এ 

ক্শ্রীকফমজল 
মহাভারত 
এ 

এ ( অশ্থমেধ ) 
এঁ 

চৈতন্যমঙ্গল 

বামায়ণ ( উত্তরাকাণ্ড) 

অশৌচ (ভাষা) 

*স্ত্যনারায়ণ-ব্রতকথ। 

(পীরের কীর্তন ) 
মহাতারত ( আদিপর্ব ) 

মোহমোচন 

গোধিনামঙ্গল 

মহাভারত ( সভাপর্ব ) 

এ (স্ত্রীপর্ব) 

এঁ 

*জগল়াথমঙ্গল ( লীলাখণ্ড ) 

মহাভারত ( শ্বর্গীরোহণ ) 

ক্রমিকসংখ্যা গ্রন্থনাম 

১৩৭১ 

১০৭২ 

১০৭৩ 

১৩৭৪ 

১০৭৫ 

১০৭৬ 

১০৭৭ 

১০৭৮ 

১৩৭৪ 

১০৮০ 

১০৮১ 

১০৮২ 

১০৮৩ 

১০৮৪ 

১০৮৫ 

১০৮৬ 

১০৮৭ 

১৩৮৮ 

১০৮৯ 

১০৯৩ 

১০৯১ 

১০৯২ 

১০৯৩ 

১০৪৪ 

১০৯৫ 

১০৯৬ 

১৩৪৯৭ 

১০৪৯৮ 

১০৯৯ 

*এ (গদাপর্ব) 

এ (জানপর্ব) . 

*অষ্টোত্তর শতনাম 
ভাগবতামবত 

*গিরিসংবাদ 

রামায়ণ ( শক্তিশেল ) 

*অঙগদের রায়বার 

*্নারদসংবাদ 

মহাভারত ( দ্রোপপর্ব ) 
*ভাঁগবতামুত 

মহাভারত ( উদ্োগপর্ব ) 

*মনসামঙ্গল ( ধন্বস্তরি পাল) 

নারদসংবাদ 

ক্রামায়ণ ( শিবরামের যুদ্ধ ) 

*নিগমসার 

*মহাভারত ( শল্যপর্ব ) 

*স্ত্যপীরের পাঁচালী 

*পদাবলী (প্রার্থনা ) 
*মনসামঙ্গল 

*প্রার্থনার পদাবলী 

*মহাভারত ( এঁশিক পব ) 

গলীতলামঙ্গল (চন্ত্রকেতুর পালা) 
*এী ( বিরাটরাজার পাল।) 

গ*মনসামঙগল 

*গোবিন্দমঙ্গল, পদাবলী 

*রামায়ণ ( জৈমিনি ভারত ) 
*ঞ্রীপ্রেমভক্তিচন্ত্রিক! 
*্গজাবন্দন। 

*বাঙ্গাল মন্ত্র 
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ক্রমিকসংখ্য! গ্রস্থনাম ক্রমিকসংখ্য। গ্রন্থনাম 

১১০০ বামায়ণ ১১২৯ মহাভারত 

১১০১ পাঁতড়া | ১১৩০ *পদাবলী 

, ১১০২ ঈধর্মমজল (স্থবিক্ষাঁর পালা ) ১১৩১ সত্যপীর-পাঁচালী 
১১০৩ অজদের বায়বার ১১৩২ *পদাবলী 

১১০৪ *পীরের পালা ১১৩৩ স্বন্দন। 

১১০৫ বৈষ্ণব চৌত্রিশা ১১৩৪ *পদাবলী (শ্রীরসকল্পলতিকা) 

১১০৬ গান ১১৩৫ *সত্যপীব-পাচালী 

১১০৭ রামায়ণ ( শিবরামের যুদ্ধ) ১১৩৬ মহাভারত 

১১০৮ বৈষ্ণব কড়চা ( সেবানির্ণয় ) ১১৩৭ ছড়া (অঙ্গীল ) 
১১০৯ কমনসামজলাদির পাতড়। ১১৩৮ শিবায়ন 

১১১০ পাতড়া (রামায়ণ ) ১১৩৯ *পদাবলী 
১১১১ মহাভারত ১১৪০ গঈগান, বাজাল। মন্ত্র 

১১১২ *পদাবলী ১১৪১ *আত্মকাঁহিনী* 
১১১৩ *মহাঁভারত ( মুষল পর্ব ) ১১৪২ কৃষ্ণের শতনাম 

১১১৪ *এ ( সৌপ্তিক পর্ব) ১১৪৩ সত্যনারায়ণ-পাঁচালী 

৯১১৫ রসমপ্জরী ১১৪৪ সত্যনারায়ণ-পাঁচালী 
১১১৬ রামায়ণ ১১৪৫ ঈগান 

১১১৭ *অন্লীল সঙ্গীতাদি (খেউর)* ১১৪৬ চত্তীমঙ্গল ( পাতড়। ) 
১১১৮ মহাভারত ১১৪৭ পাতড়। 

১১১৯ এ ১১৪৮ *মদনমোহন-বন্দনা, গান 
১১২০ *যোগচিস্তামণি ১১৪৯ *পদাবলী 

১১২১ *অষ্টোতর শতনাঁম ১১৫০ ক্মহাপ্রভৃূমজল 
১১২২ মহাভারত ১১৫১ পাতড়। 

১১২৩ এ ১১৫২ বামায়ণ 

১১২৪ ্রীমন্তগবদগীতার অন্ুবাদ* ১১৫৩ বাঙ্গাঁল। মন্ত্র 
১১২৫ বৈষ্ণব কড়চা ( সেবানিণয় ) ১১৫৪ *ভাগবতাম্বত (ত্রৌপদীর 

১১২৬ শ্রীকফমজল বস্্রহরণ ) 
১১২৭ *শিবরামের যুদ্ধ ১১৫৫ *্গান 

১১২৮ বাঙ্গাল মন্ত্র ১১৫৬ শিবায়ন 



৪২৪ পুথি-পরিচয় 

ক্রমিকসংখ্যা গ্রস্থনাম 

১১৫৭ 

১১৫৮ 

১১৫৪ 

১১৬০ 

১১৬১ 

১১৬২ 

১১৬৩ 

১১৬৪ 

১১৬৫ 

১১৬৩৬ 

১১৬৭ 

১১৬৮ 

১১৬৯ 

১১৭৩ 

১১৭১ 

১১৭২ 

১১৭৩ 

১১৭৪ 

১১৭৫ 

১১৭৬ 

১১৭৭ 

১১৭৮ 

১১৭৯ 

১১৮০ 

১১৮১ 

১১৮২ 

১১৮৩ 

১১৮৪ 

মহাভারত 
কথকতাঁর পুথি 
চৈতন্তচরিতাঁস্বত 

জ্যোঁতিষের গ্রন্থ 

*বাজালা মন্ত্র 

সত্যপীর-পীচালী 

সন্ধ্যাবিধি 
*দেহততৃ্ 

*বাঙ্গাল। মন্ত্র ' 

মহাভারত 

পাড়া ( বৈচ্যক ) 
এ 

*গাঁন 
*গণেশবন্দনা 

রসকদস্ব 

*ীশ্রীকষ্ণের জন্মপুস্তক 

*গাঁন 
শ্রীকফ্ণমঙ্গল 
*তৈলের হিসাব, বৈগ্যকের 

পাতড়। 

*পদ্াবলী (ভাঁবউল্লীস, মাথুর) 

কবিরাজী পাঁতড়া 

রাধিকামজল 
*নক্ষত্র জরাবলি 

*সারদাবন্দনা 
*বৈষব অভিধান 

*মহাঁভারত (ব্রত শাস্তি ) 
প্রহলাদচরিত্র -' 

*অঙ্গীল ছড়া% - 

ক্রমিকসংখ) গ্রস্থনাম 

১১৮৫ 

১১৮৬ 

১৯১৮৭ 

১১৮৮ 

১৯৮৯ 

১১৯০ 

১১৯১ 

১১৯২ 

১১৪৯৩ 

১১৯৪ 

১১৯৫ 

১১৯৩৬ 

১১৯৭ 

১১৯৮ 

১৯১৪৯ 

১২০০ 

১২০১ 

১২০২ 

১২০৩ 

১২০৪ 

১২০৫ 

১২০৬ 

১২০৭ 

১২০৮ 

১২০৯ 

১২১০ 

১২১১ 

৯২১২ 

পাড়া 

জন্মা্টমী-পাঁল৷ 
*বাঙ্গালা মন্ত্র 

বৈচ্যক 

*গান 

বৈছ্যক 

নারদসংবাদ 

*গাঁন 

প্রসাদচরিত্র 

মহাভারত ( বিরাঁট পর্ব) 

*এী ( ভীম্মপর্ব ) 

ঈ*মনসামঙ্গল 

*গঙ্গাবনদন। 

*বাঙ্গাল। মস্ত 

রসকদস্ব 

গোবিন্দমঙ্গল 

*মহিম়ঃস্তব ( ভাষা ) 

*বাঙ্গাল। মন্ত্র (এক তাড়া) 

বৈচ্যক : 

পাতড়। 

গরামীয়ণ 
*সত্যপীরের পালা, লক্ষ্মীর 

ব্রতকথ। 

*মহাভারত 

*গান 

*বাঙগাল। মন্ত্র 

*পুরাতন গন্ঠ 
*বাঙ্গাল। মন্ত্র 

সত্যপীর-পাচালী 



ক্রমিকসংখ্য। গ্রস্থনাঁম 

১২১৩ 

৯২১৪ 

১২১৫ 

১২১৬ 

১২১৭ 

১২১৮ 

১২১৪ 

১২২৩ 

১২২১ 

১২২২ 

১২২৩ 

১২২৪ 

১২২৫ 

১২২৬ 

১২২৭ 

১২২৮৮ 

১২২৯ 

১২৩৩ 

১২৩১ 

১২৩২ 

১২৩৩ 

১২৩৪ 

১২৩৫ 

১২৩৬ 

১২৩৭ 

১২৩৮ 

১২৩৯ 

*মেহমোচন 

মহাভারত 

এ 
*রামায়ণ ( সুন্দবাকাও্, 

কিক্ধিদ্ধযা ) 

জ্যোতিষের পাড় 

ক্রামায়ণ (আামশ্বনরাস ) 

পাতড়া 

*গুরুদক্ষিণ। 

রামায়ণ 

*গোবিন্দচরিস্চান্ত 

*গোবিন্দলীলামৃত 

*চৈতন্যাচ বিতাম্থৃত 

*সরম্বতীবন্দন। 

*চৈতন্যচবিতাস্ত 

*জন্মষ্টমীত্রতকথা। 

গুরুদক্ষিণ] 

*নান]। বিষয়ের সারসংগ্রহ বহী 
পাঁতড়। 

রামায়ণ 

*বিবাহর্যবস্থা (জ্যোতিষের 

পাতড়া ) | 

মহাভারত ( শ্াস্থিপর্ব ) 
পাতড়া 

*পদাবলা 

মহাভারত 
পাতড়া ( ঘাতারুর্ণ-পাঁল। ) 
গান 

পাতড়। 
৫৪8 

৪২৫ 

ক্রমিকসংখ্য। গ্রস্থনাঘ 

১২৪৩ 

১২৪১ 

১২৪২ 

১২৪৩ 

১২৪৪ 

১২৪৫ 

১২৪৩৬ 

7১২৪৭ 

১২৪৬৮ 

১২৪৪৯ 

১২৫৩ 

১২৫১ 

১২৫২ 

১২৫৩ 

১৭৪৪ 

১২৫৫ 

১২৫৬ 

১২৫৭ 

১২৫৮ 

১২৫৪৯ 

১২৬৩ 

১২৬৯ 

১২৬ 

১২৬৩ 

১২৬৪ 

১২৬৫ 

১২৬৬ 

১৯২৬৭ 

জন্মপত্তিক। 

*গাঁন 
ক্কড়চাক 

দাতাকর্ণ-পালা, পাঁতড়। 
পাতড়া 
গান 

এ 

সত্যনারায়ণ-পাঁচালী 
এ 

পাতড়। 
রী 

*পদাবলী 

*রামায়ণ (আত্মিকা্, 

মিথিলা খণ্ড) 

অঙ্গদের রায়বান্ 

মহাভারক্ত 

*থনার বচন 

স্বরূপবর্ধন 

ক্হস্মানচবিত্র 
*শীতলামঙ্গল (রঘুদস্ত-পাঁল।) 

স্সহা'ভা রক্ত 

বৈষ্ণব পাভড়! 
*গঞঙ্গাচরিক্র 

বৈষ্ণব কড়চা 
গোবিন্দম্গল 

মনঃশিক্ষা 

*পদাবলী 

*চৈতন্যভাগবত ( অন্ত্যখ্ড ) 

শিবায়ন 



৪২৩ পুঁথি-পরিচয় 

ক্রমিকসংখ্য গ্রস্থনাম ক্রমিকসংখ্যা গ্রস্থনাম 

১২৬৮ 

১২৬৪৯ 

১৯২৭০ 

১২৭১ 

১২৭২ 

১২৭৩ 

১২৭৪ 

১২৭৫ 

১২৭৬ 

১২৭৭ 

১২৭৮ 

১২৭৯ 

১২৮৩ 

৯২৮১ 

১২৮২ 

১২৮৩ 

১২৮৪ 

১২৮৫ 

১২৮৬ 

১২৮৭ 

১২৮৮ 
১২৮৭) 

১২৯০ 
৯২৯১ 

রামায়ণ 

মহাভারত 

চৈতন্তভাগবত 

কক্ষণদাগীতচিস্তামণি - 

*প্রেমবিলাস 

*প্রেমরসকথ। (শ্রীরমমঙল ) 
সিদ্ধাস্তচন্দ্রোদন 

প্রেমবিলাস 

*রাগাচছগাঁবোধক তত্বজিজ্ঞাসা 

সপ্ত 

*লঘুশিক্ষ। ( বাঙ্গাল! সাধু 
গগ্যভাষ! ) 

রামায়ণ 
*এী ( উত্তরাকাণ্ড) 
পাতড়া 

*গোবিন্দমঙল (কর্ণমুনির পালা) 

গুরুদক্ষিণ। 

*রামায়ণ ( পাড়া) 
*রঘুনাথবন্দনা, অশোকবন- 

নির্মাণ 

*রামজন্স, প্রহেলিক। পদ*, 

শিবের বূপবণিম। 

জন্মাষ্টমী-ব্রতকথা 

চশ্রান্ধমঞ্জরী-_স্বতিকল্প- 
প্রমাখ্যান গ্রন্থ ( ভাষ। ) 

*পদাবলী 

পাতড়া 

*পদ্দাবলী 

ক্র 

১২৯২ 

১২৯৩ 

১২৪৯৪ 

১২৪৫ 

১২৯৬ 

১২৯৭ 

১২৯৮ 

১২৯৯ 

১৩০০ 

১৩০১ 

১৩০২ 

১৩০৩ 

১৩০৪ 

১৩০৫ 

১৩৩০৩ 

১৩০৭ 

১৩০৮ 

১৩০৯ 

১৩১৩ 

১৩১১ 

১৩১৭ 

১৩১৩ 

১৩১৪ 

১৩১৫ 

১৩১৬ 

৯৩৯৭ 

*কবিরাজী পাতড়া 

কপ্রীকফলীলা কীর্তন* 
*ম্বরূপকল্পতর 

পাতড়। 

মহাভারত 
*গান 
*পদীবলী, ধোহাবলী 
*পদাবলী 
%্ী 

সত্যনারায়ণ-পাঁচালী 

*পদ্দাবলী 
*সত্যনারায়ণ-পীঁচালী 

( সত্যদেব সংহিতা ) 

*পদাবলী 

*বৈষবচৌ ত্রিশ, বৈষ্ণববন্দনা 
সক্কেত, প্রহেলিক৷* 

ললিতমাধব গ্রস্থ ( খলকত 
- ভাষা) 

*আধ। 

*মহাভারত (বিরাট ) 
এ ( অশ্বমেধ ) 
বৈষ্ণব পাতড়। 

ভাগবতাম্থত 
পীরমল্গল 
রসকদম্ব 
শরীরনির্মাণকথ। 

*গুরুতত্বসাঁর 
*সত্যনারায়ণ-পাঁচালী 

ক্রীগৌরাঙ্গের আরতি 



ক্রমিকসংখ্যা গ্রন্থনাম 
১৩১৮ 

১৩১৯ 

১৩২৩ 

১৩২১ 

১৩২২ 

১৩২৩ 

১৩২৪ 

১৩২৫ 

১৩২৬ 

১৩২৭ 

১৩২৮ 

১৩২৯ 

১৩৩৩ 

১৩৩১ 

১৩৩২ 

১৩৩৩ 

১৩৩৪ 

১৩৩৫ 

১৩৩৩৬ 

১৩৩৭ 

১৩৩৮ 

১৩৩৯ 

১৩৪৩ 

১৯৩৪১ 

১৩৪২ 

১৩৪৩ 

১৩৪৪ 

১৩৪ € 

১৩৪৩ 

*্আত্মতত্ব-জিজ্ঞাস! 

*মনঃশিক্ষা 

*মহাভারত ( অশ্থমেধপর্ব ) 

এ 

রামায়ণ 

এঁ 

স্বরূপনির্ণয় 

মহাভারত 

এ 

গক্রিয়াঘোগসার 

রামায়ণ 

শ্রীকষ্ণমঙ্গল 

মহাভারত 

পাতড়। 

মহাভারত 

রামায়ণ 

মহাভারত 

এ 

রামায়ণ 

মহাভারত ( কর্ণপর্ব ) 

এ (স্ত্রীপর্ব ) 

এ (মভাপব ) 

*ী (স্ত্রীপর্ব) 

ক্ষতী ( শল্যপর্ধ ) 

এ 

*এী (জানপর্ব) 

এ (€ বিরাটপর্ব ) 

ই € ত্র ) 

এ € এ ) 

৪২৭ 

ক্রমিকসংখ্য। গ্রস্থনাম 
১৩৪৭ 

১৩৪৮ 

১৩৪৯ 

১৩৫০ 

১৩৫১ 

১৩৫২ 

১৩৫৩ 

১৩৫৪ 

১৩৫৫ 

১৩৫৬ 

১৩৫৭ 

১৩৫৮ 

১৩৫৯ 

১৩৬৩ 

১৩৬১ 

১৩৬২ 

১৩৬৩ 

১৩৬৪ 

১৩৬৫ 

১৩৬৩৬ 

১৩৬৭ 

১৩৬৮ 

১৩৭০ 

১৩৭১ 

১৩৭২ 

১৩৭৩ 

১৩৭৪ 

১৩৭৫ 

*তরী (সভাপর্ব ) 
এ (ত্ত্রীপর্ব) 

এ (-আশ্রমপর্ব ) 

*্এী (মুলপর্ব ) 
এ (আশ্রমপর্ব ) 

& (আদিপর্ব) 
*চণ্তীমল 
ক্র 

গুরুদক্ষিণ। 

*বৈদ্যক ( পাতড়। ) 
*খোট্রা অঙদের রায়বার 
পাঁতড়া ( মহাভারত ) 

মহাভারত (ব্রতশাস্তি ) 
ভাগবতাম্বত 
চৈতন্যভাগবত 

*মোহমোচন 
অস্ত্যলীলার প্রলাপ 

*বুন্দাবনজঞান 

উপাসন। পটল 

বৈষব কড়চা ( পাতড়। ) 
এ (এ) 
এ (এ&) 

মহাভারত 

সত্যপীর পাঁচালী 

*যোগাগ্ভার বন্দন। 

*ঘেবীর শঙ্খপরা 
কী | 

ভাগবতাস্বত 
ক 



৪২৬৮ 

ক্রমিকসংখ্য। গ্রন্থনা 

১৩৭৬ 

১৩৭৭ 

১৩৭৮ 

১৩৭৪৯ 

১৩৮৩ 

১৩৮১ 

১৩৮২ 

১৩০৩ 

১৩৮৪ 

১৩৮৫ 

১৩৮৬ 

১৩৮৭ 

১৩৮৮ 

১৩৮৯ 

১৩৪৯৩ 

১৩৯১ 

১৩৭৯২ 

১৩৯৩ 

১৩৯৪ 

১৩৪৯৫ 

১৩৯৩৬ 

১৩৪৯৭ 

২৩৪৮ 

১৩৯৯ 

১৪০৩ 

১৪০১ 

১৪০২ 

১৪০৩ 

১৪০৪ 

রাধাকফলীলারসকদত্ব 

পাতড়। ( রামায়ণ ) 

গ্রায়াদণ 
এঁ 

এ 

চৈতন্তচরিভামৃত 

এ 

নারদসতবাদ 

জীকফ্ণমঙ্গল 

এ 

্ 

পাতড়। 

*ম্হাঁভারত € আশ্রমপর্ব ) 

( অশ্বমেধ ) 

(এ) 

2 ঠা 2 ৮ 2 তা 2 2 2 2 

ক্তী ( শ্াস্তিপর্য ) 
রী ( শাস্ধিপর* ) 
কী (এ ) 

কী (এ) 

কী (এ* ) 

পু'খষি পরিচয় 
ক্রমিকসংখ্যা গ্রস্থনাম 

১৪০৫ 

১৪০৬ 

১৪৩৭: 

১৪৩০৮ 

১৪০৯ 

১৪১৩ 

১৪১১ 

১৪১২ 

১৪১৩ 

১৪১৪ 
১৪১৫ 

১৪১৬ 

১৪১৭ 

১৪১৮ 

১৪১৯ 

১৪২০ 

১৪২১ 

১৪২২ 

১৪২৩ 

১৪২৪ 

১৪২৫ 

১৪২৬ 

১৪২৭ 

১৪২৮ 

১৪২৪৯ 

১৪৩৩ 

১৪৩১ 

১৪৩২ 

১৪৩৩ 

ঞঁ 

2/ হি 2 হি 1 2 2 2 হা 2 & 2 
*তী ( বিবাটপর্ব ) 

*কপিলামঙ্গল 

শ্রীকষ্ণমঙগল 
*রাধিকামঙল 

ভাগবতাম্বত 

*কপিলামঙ্গল 
রাধার কলস্কতঞ্জন 

ভাগবতাম্বৃত 

*মহাভারত 

ভাগৰতা মৃত 

গুরুদক্ষিণা 

ভাগবতান্তত 

এ 



ক্রমিকসংখা। 
১৪৩৪, 

১৪:৩৫ 

১৪৩৬ 

১৪৩৭ 

১৪৩৮ 

১৪৩৯ 

১৪৪৩ 

১৪৪১ 

১৪৪২ 

১৪৪৩ 

১৪৪৪ 

১৪৪৫ 

১৪৪৬ 

১৪৪৭ 

১৪৪৮ 

১৪৪৯ 

১৪৫৩ 

১৪৫১ 

১৪৫২ 

১৪৫৩ 

১৪৫৪ 

১৪৫৫ 

১৪৫৬ 

১৪৫৭ 

১৪৫৮ 

৪88৫৯ 

১৪৬৬ 

১৪৬১ 

গ্রন্থথাষ 

ধর্মষঙ্গল ( গোলাহাট পাল! ) 
এ (গণ্ডাবধ পালা ) 

এ (কানড়ার বিবাহ ) 

এ ( ফলানির্মাণ ) 

এ (ইছাই যুদ্ধ) 
এ (পশ্চিমোদয় ) 
এ (কলিঙ্গা পাল ) 

*তী ( কানড়। পাঁল। ) 

এ (বাঁড়ই পাল! ) 
তরী ( আখড়া পাল। ) 

এ (হ্বর্গারোহণ পাঁল। ) 

এ (শালেভর পাল! ) 

*এী (জাগরণ পালা) 
*এী ( দিগ বন্দনা ) 

এ (লাউসেন চুরি ) 
এ (শালেভর ) 

এ (রগ্তার বিবাহ) 

ত্র (হরিচন্ত্রের পাল। ) 
এ (লাউসেনজন্ম পাল ) 
এ €( এ) 

প্রেমভক্তিচন্দ্রিক! 

ক্ধর্মমঙ্গল (স্থাপনা পালা, 

বৈষ্ণব পদাবলী ) 

*এ, শ্যামাসঙ্গীত 
গোবিন্বমঙ্গল 

*বানের কবিত। 

গুরুদক্ষিণ। 

পাড়া 

*গোবিন্দলীলামৃত ( ভাঁষ। ) 

১৪৬২ 

১৪৬৩ 

১৪৬৪ 

১৪৬৫ 

১৪৬৬ 

১৪৬৭ 

১৪৬৮ 

১৪৬৯ 

১৪৭৩ 

১৪৭১ 

১৪৭২ 

১৪৭৩ 

১৪৭৪ 

১৪৭৫ 

১৪৭৬ 

১৪৭৭ 

১৪৭৮ 

১৪৭৯ 

১৪৮০ 

১৪৮১ 

১৪৮২ 

১৪৮৩ 

১৪৮৪ 

১৪৮৫ 

ক্রমিকসংখ্য। গ্রস্থবাম 

*হরিনামকৰচ, 
গকুগরসেবা নির্ণয় 

উদ্ধব সন্দেশ 

*বৈষণব কড়চা ( খাতা ) 
*গোবিনরতিমঞ্জরী 

গণেশবনন। 

*চৈতগ্যযঙ্গল 

*পদাবলী 
বাঁক্যাবলী 

*ন্মরণমঙগল ( ভাষা ), 

মনঃশিক্ষ! ( ভাষা) 
£চতন্তভাগবত 

দুল ভার 
মহাভারত 

*এী ( অরণ্যপর্ব ) 
টচৈতন্তচরিতাম্বত 

গীতগোবিন্দ 

চৈতন্তচরিতাম্থত 

এ 
*ভক্তিরসাম্বতসিন্ধু 

*গোবিন'লীলাম্তত (মূল) 
*(ক) রায়মজল, 

*(খ) শীতলামঙ্গল 

কপ্রীবপসনাতন-সংবাদে 

স্মরণটীক। 

পাতড়া 

ঈধর্মপুরাণ 

কব্বরূপবর্ণন 



৪8৩৫ 

ক্রমিকসংখ্য। গ্রস্থনাম 
১৪৮৬ 

১৪৮৭ 

১৪৮৮ 

১৪৮৯ 

১৪৯০ 

১৪৪৯১ 

১৪৯২ 

১৪৯৩ 

*মনঃশিক্ষা 

*দুর্লভসার 
*উপাসন1 পটল 

*বৈষ্ণবমাহাত্ময 

*গোৌরীমঙ্গল 
*বৈষ্বামৃত 

*স্থচক ( শোৌঁচক ) 
*(ক). নরবিক্রয় পত্র, 

পুঁথি-পরিচয় 

ক্রমিকসংখ্য। গ্রস্থনাম 

১৪৯৪ 

১৪৯৫ 

১৪৯৬ 

১৪৯৭ 

১৪৪৯৮ 

১৪৯৯ 

১৫০০ 

*(থ) ভোগপ্রমাণ ভূমিধান-পত্র 

*শ্রীরঘুনাথদাসগুণলেশন্চক 
*আনন্দলহরী 

*প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা 

*ম্দনমোহনবন্দন। 

*পঞ্চাননমঙ্গল 

*অইশব্দী 

পাতড়। 



নির্ঘপ্ট 

॥ গ্রন্থনাম ॥ 

(বর্ণানুক্রমিক) 

( তারকাচিহ্নিত পুঁখিগুলির পরিচয় প্রস্তুত গ্রন্থের এই পৃষ্ঠাঙ্কে দ্রব্য ) 

ক্রমিকসংখ্যা গ্রস্থনাম গ্রন্থকার পত্র লিপিকাল ৃষ্টাঙ্ক 

১০৩৬ *অক্ষরসংযুক্ত রাশি ২৫৩ 

১০৭৭ ঈ*অঙ্গদের রায়বার . ৩৪৯ 

১১০৩ এ কবিচন্ত্র ২ 

১২৫৩ এ অজ্ঞাত ১৫ 

১৩৬৩ অস্ত্যলীলার গ্রলাপ এ প 
১০০৫ অন্নদ।/মঙ্গল ভারতচন্দ্র ১৫ 

১০০৬ *এ (কাঁলীব্রত) ৩৩৯ 

১০০৭ এ এ ২৫ 

১০০৮ এ এ ১ 

১২৮৪ *অশোকবন-নির্মাণ ২১৭ 

১০৬১ অশোৌচ (ভাষা) অজ্ঞাত ২ 

১১৮৪ অশ্লীল ছড়া* ৩৬৯ 

১১১৭ *এ সঙ্গীতাদি* ৩৬০ 

১৪৯৯ *অষ্টশব্দী ৪১৯ 

১০৭৩ *অষ্টোত্তরশত-নাম র্ ৩৪৪ 
১১২১ *এ 

১১৪১ *আত্মকাহিনী* 

১৩১৮ *আত্মতত্ব-জিজাসা ৫ 

১৪৯৫ *আনন্দলহরী ৪১৩ 

১০১৫ ঈ*আধা ৩৩৯ 

১৩১৮ *এ* 

১৩০৭ এ রঃ 

১৪৬৩ উদ্ধবসন্দেশ বলরাম দা ১২ 



৪৩২ 

ক্রমিকসংখ্য। গ্রস্থনাম 

১৩৬৫ 

১৪৮৮ 

১০৪১ 

১২৪২ 

১১৫৮ 

১৪২৩ 

১৪২৪ 

১১৭৭ 

১২৪৯২ 

১০০২ 

১৪৬২ 

১০৩১ 

১১৪২ 

১৩২৭ 

১৯২৭১ 

১২৫৫ 

১১১৭ 

১৩৫৭ 

১২৬১ 

১৩৪৯৮ 

১১৯৭ 

১০১৭ 

১১৭৩ 

১৪৬৬ 

১০১৩ 

৩১৩১৩ 

১০২৭ 

১০৩৮ 

১০৪১ 

উপাসনা পটল 

এ 

কগ্রকায় পীঠের তত 
ঈ'কড়চা* 

কথকতার পুথি 
*কপিলামঙ্গল 

এ 

কবিবাজী পাঁতড়। 

*এ (নাড়ীপ্রকাশ) 
*কালিকা মঙ্গল 

*কুগ্তসেবানির্ণয়* 

কুলজী 
কৃষ্ণের শতনাম 

*ক্রিয়াষোগসাঁর 

*ক্ষণদাগীতচিস্তামণি 

ঈখনার বচন 

ক্খেউর* 

*থোটা। অঙ্গদের বায়বার 

ঈপী্াঁচরিত্র 

*গঙ্গাবন্দন। 

এ 

*্গণেশবননা 

এ 

এ 

*গাঁন 

এ 

এ 

ক্এ 

ফ্রী 

পুথি-পরিচয় 

গ্রন্থকার পত্র লিপিকাল 

অজ্ঞাত ৪ 

এঁ ২ 

এ ১ 

বামধন ঘটক ২ 

অজ্ঞাত ১ 

বামেশ্বর ১ 

৩৫৪ 

৩৩৯ 

১৫ 

১৬ 

১৬ 

৩৪১ 

৩৪৩ 

১৭ 



নির্থণ্ট ৪৩৩ 

ক্রমিকসংখ্য। গ্রস্থমাম গ্রন্থকার পত্র লিপিকাঁল পৃঠান্ক 
১১০৬ *গান ১১৫৩ 

১১৪০ এ ১৮ 

১১৪৫ ক্র ১৯ 

১১৪৮ *এ ৩৬১ 

১১৫৫ কী ২০ 

১১৬৯ *ঈ*এ ২১ 

১১৭৩ *এ ২২ 

১১৮৯ *এ ৩৭০ 

১১৯২ *এ ৩৭০ 

১২০৮ এ ২৪ 

১৯২৩৮ কী ৩৭৭ 

১২৪১ *এ ৩৭৭ 

১২৪৫ কী ৩৭৯ 

১২৪৬ এ ৩৭৯ 

১২৯৭ *এ ৩৯৩ 

১০৭৫ *গিরিসংবাদ ৃ ২৫ 

১৪৭৬ গীতগোবিন্দ (লং) . শ্ীজয়দেব ৫৮ 

১৩১৫ *গুরুতত্বসার ৩১ 

১০২৩ গুরুদ্ক্ষিণ। অজ্ঞাত ৫ 

১২২০ এ ৩৬ 

১২২৮ এ শঙ্কর ১০ 

১২৮২ এ অজ্ঞাত ৫ 

১৩৫৫ এ এঁ ৫ 

১৪৩১ এ এ ২ 

১৪৫৯ এ শঙ্কর ৬ 

১২২২ *গোবিন্দচরিতাস্থত ৪৩ 

১০৬৫ গোবিন্দমমঙ্গল | কবিচন্দর ৬ ১০৯০ সাল 

১০৯৫ *এ ৩৫২ 

১২০০ এ দ্বিজ কবিচন্দ্রা ১ 

৫৫ 



৪৩৪ পুথি-পরিচয় 

ক্রমিকসংখ্যা গ্রন্থনাম রস্ককার পত্র লিপিকাল পৃষ্টা 
১২৬৩ গোবিন্দমঙ্গল দ্বিজ কবিচন্ত্র ১ 

১২৮১ এ (কর্ণমুনির পাল! ) ৩৮৪ 

১৪৫৭ পত্রী টা ৪ 

১৪৬৫ *গোবিন্দরতিমঞ্জরী | ৪৫ 

১২২৩ *গোবিন্দলীলাম্বত ৩৭৪ 

১৪৬১ *এ( ভাষা) 
্ড 

১৪৮০ *এী (মূল) ৪৭ 

১০২৮ *গৌবীমুগল ৪৭ 

১৪৯০ ক ৪০৯ 

১০৪০ চণ্ডীমঙ্গল ( পাতড়া ) মুকুন্দরামা ২ 

১১৪৬ এ (এ) এ ১ 

১৩৫৩ *এ ৭৫ 

১৩৫৪ ক ৃ ৭৬ 

১০২৫ *চাণক্যঙ্লোক (ভাষ। ) 
৩৪০ 

১০৩১ *চিকিৎসার্ণব 
৭৮ 

১১৫৯ চৈতন্যচবিতাম্ৃত কষ্ণদাীন ৬ 

১২২৪ *এ ৰা ৩৭৪ 

১২২৬ এ ৩৭৫ 

১৩৮১ এ অজ্ঞাত ৩ 

১৩৮২ এ কৃষ্খদীস ৮৩ 

১৪৭৫ এ অজ্ঞাত ৩২ 

১৪৭৭ এ রুষ্ণাস ৭১ 

১৪৭৮ এ এ ১৭০ ১৭০৩,১৭০৬ 

শকাব। 

১২৬৬ *চৈতন্যভাগবত ( অস্ত্যখণ্ড ) ৩৮২ 

১২৭০ এ বুন্দাবনদাস ৮৩ 

১০৬১ এ এ ২৫ 

১৪৭১ এ এ ৯৮ 

৯০৫৯ চৈতন্তম্জল লোচনদাস ১৫ 



নির্ঘণ্ট 

ক্রমিকসংখ্য। গ্রস্থনাম গ্রন্থকার . পত্র লিপিকাল 

১৪৬৭ 

১০০৪ 

১০২৭ 

১১৩৭ 

১০৬৯ 

১২৪০ 

১১৮৬ 

১২২৭ 

২৮৬ 

১১৬৩ 

১০১১ 

১০২১ 

১০৩২ 

১২১৭ 

১১৭৫ 

১০২৬ 

১০৩৭ 

১২৪৩ 

১৪৭২ 

১৪৮৭ 

১৯৩৭২ 

১৩৭৩ 

১১৬৪ 

১২৯৮ 

১৪৮৪ 

১১০২ 

১৪৩৪ 

১৪৩৫ 

*টচৈতন্যমঙ্গল 

ঈ*হড়া* 

*এী 

এ (অঙ্গীল) অজ্ঞাত ১ 

*জগন্মাথমঙগল ( লীলাখণ্ড ) 

জন্মপত্রিকা . | কৃষ্ঃপ্রসাদ 

ঘোষ দাসষ্য ১ ১৭৪৪।১৪।৪১ 

জন্সাষ্টমী-পাঁল! অজ্ঞাত 

*জন্মাষ্টমী-ব্রতকথ। 

এ 

জ্যোঁতিষের গ্রন্থ 

জ্যোঁতিষের পাঁতড়। 

এ 

১ লি 

৫৮ ২৮ 2 রি 

১৩ 

হি 2 হ/ 2 2 2 ঠ/ 

*তৈলের হিসাঁব 

দ্লিল-৭ খানি ( ক-ছ )*ক,*থ 
*দাঁতাকর্ণ-পালা 

এঁ এ ২ 

*তুলভসাঁর 
*এী 

*দেবীর শঙ্খপরা 
কী 

গ*দেহতত্তী* 

*দোহাবলী 

গধর্সপুরাঁণ 

*ধর্মমঙগল (স্থরিক্ষার পাল।) 

এ (গোলাহাট পালা) দ্বিজ রূপরাম ১৪ 
এ (গগ্ডাবধ প[ল। ) এ ১২ 

৪৩৫ 

৮৭ 

৩৪১ 

৩৪৮ 

৩৭৫ 

৩৬৭ 

৩৪৩ 

৩৪২ 

৮৮ 

৯০ 

৯২ 

৯৪ 

৯৫ 

৪০৭ 

৩৫৩ 



৪৩৬ পু'থি-পরিচয় 

ক্ষষিকসংখ্য। গ্রন্থনা গ্রস্থকার 

২৪৩৬ ধর্মমঙ্গল (কানিড়াঁর বিবাহ) ঘি বূপরাম 

৯৩৭ এ (ফলানির্মাণ ) এ 
১৪৩৮ এ (ইছাই যুদ্ধ) এ 

১৪৩৯ এ (পশ্চিমোদয় ) এ 
২৪৪০ এ (কলিঙ্গ।) এ 

১৪৪১ *এ (কানড়া পাল।) 

১৪৪২ এ (বাড়ই পাল) এ 

১৪৪৩ *এঁ ( আখড়া পাল) 

২৪৪৪ এ (স্বর্গারোহণ পাল। ) এ 

১৪৪৫ এ (শালেভর পাল! ) এ 

১৪৪৬ *এ (জাগরণ পালা) 
১৪৪৭ *এ (দিগ বন্দনা) 

১৪৪৮ এ (লাউসেনচুরি পাল! ) এ 
১৪৪৯ এ (শালেভর পাল৷ ) এ 

১৪৫০ এ (রঞ্ার বিবাহ পাল) এ 
১৪৫১ এ (হরিচন্দরের পাঁল। ) এ 

৯৪৫২ এ (লাউসেনজন্ম পাঁল। ) এ 

১৪৫৩ এ (এ&) এঁ 

১৪৫৫ *এ (স্থাপন পাল। ) 
১৪৫৬ *এ 

১১৭৯ ঞনক্ষত্রজরাঁবলী 

১০২২  নন্দবিদায় কবিচন্দ্ 

১৪৯৩ ঞ্নববিক্রয় পত্র 

১০০৯ নাঁড়ীজ্ঞান অজ্ঞাত 

১২২৯ ঞ্নানা বিষয়ের সারসংগ্রহ বহী 
১০৭৮ খনারদসংবাদ 

১০৮৩ এ কৃষ্দাস 

১১৯১ এ অজ্ঞাত 

১৩৮৩ এ এ 

পত্র লাপকাল 
৯ 

১১ 

€ 

৫ 

১ 

৯ 

১৭ 

সন ১২৩৬ সাল 

সন ১২২৯ সাল 

ৃষ্ঠাস্ব 

৯৬ 

১৩০ 

৪8১৯ 

৩৭৬ 

৩৪৯ 



ক্রমিকসংখ্য। গ্রস্থনাম গ্রস্থকাঁর 

১০৮৫ 

১০১৭ 

১৪৪৯৮ 

১০১৩ 

১৩৮৮ 

১০৯৫ 

১১১২ 

১১৩৩ 

১১৩২ 

১১৩৪ 

১১৩৯ 

১১৪৯ 

১১৭৬ 

১২৩৫ 

১২৫৯ 

১২৬৫ 

১২০৮ 

১২৯০ 

১২৯৯ 

১২৪০ 

১২৯৯ 

১৩৪৩ 

১৩০২ 

১৩৪০৪ 

১৪৬৮ 

১০৫১ 

১০৩৫ 

১০৪৯ 

১১০১ 

নির্ঘণ্ট 

গনিগমসার 

*পৃঞ্চাননবন্দন। 
কী 

*পঞ্চাননমঙ্গল (রাঁয়মঙল) 

*পদাবলী (প্রার্থনা) 

ফ্রী 

এ 

স্তর 

রী 

*এ্ (শ্ীরসকল্পলতিক1) 

এ 

*্ী 

*এ (ভাঁবউল্লাঁসঃ মাথুর) 
*এী 

*এ 

রী 

ক্র 

এ 

ফ্এ 

*এী 

এ 

এ 

*এ 

এ 

কী 
*পদাম্বৃতসমুত্র 

পাতড়া। ৃ কবিচন্দ্র ১০ 

এ (মহাভারত) [কাশী]বাম দাঁস ৪ 

এ র বিপ্র পরশুরাম, কবিচন্ত্র ৫ 

পত্র লিপিকাল 

৪৩৭ 

পৃষ্টাঙ্ক 

১১৩, 

১৬১ 

১০৩ 

৪১৪ 

১৩৪ 

১০৮ 

৩৬২ 

৩৬৮ 

৩৭৭ 

৩৮০ 

১১৩ 

১১১. 

৩৮৫ 

১১২ 

১১২ 

১১২ 

৩৯৪ 

১১৩ 

১১৩ 

১১৩ 

১২৫ 



৪৩৮ পু'থি-পরিচয় 

ক্রমিকসংখ্য। গ্রস্থনাম গ্রন্থকার পত্র লিপিকাল প্ৃষ্ঠাঙ্ক 

১১১০ পাতড়া (রামায়ণ) অজ্ঞাত ৩ 

১১৪৭ এ দ্বিজ কবিচন্দ্র 
১১৫১ এ. অজাত ১ 

১১৬৭ এ (বৈদ্যক) এ ১৭ 

১১৬৮ এ এ ৩৬ 

১১৮৫ এ এঁ ১ 

১২০৪ এ এ ১ 
১২০৭ *এ ৩৭১ 

১২১৯ এ এ ৩৬ 

১২৩০ এ দ্বিজ কবিচন্দ্ ১৯ 

১২৩৪ এ অজ্ঞাত ৩ 

১২৩৭ এ এ ১ 

১২৩৯ এ কত্তিবাঁস ১৮ 

১২৪৩ এ অজ্ঞাত ২ 

১২৪৪ এ কাশীরাম, লোৌচনদান ২৮ 

১২৪৯ এ অজ্ঞাত ১৬ 

১২৫০ *এ ৩৮৩ 

১২৮০ এ কবিচঙ্ঃ অজ্ঞাত ৪ 

১২৮৯ এ অজ্ঞাত ১ 

১২৯৫ এ কবিচন্ত্র ১৫ 

১৩৩১ এ অজ্ঞাত ৫ 

১৩৫৮ এ (মহাভারত) কাশীরাম দাস ৮ 

১৩৭৭ এ অজ্ঞাত 

১৩৮৭ এ এ 

১৪৬০ এ কাশীবাম দাস, এ ১০ 

১৪৮৩ এ অজ্ঞাত ৫ 

১৫৩৩ এঁ এঁ ৪ 

১৩১২ *্পীরমঙ্গল ১৪১ 

১১০৪ *পীরের পাল৷ ১৫১ 



নির্থন্ট 

ক্রমিকসংখ্য। গ্রস্থনাম ্ গ্রস্থকার পত্র লিপিকাল 

১৯২১৩ 

১০৬৩৬ 

১১৯৩ 

১৪২৭ 

১৪২৯ 

১৩০৫ 

১২৮৫ 

১১৮৩ 

১০৯০ 

১২৭২ 

১২৭৫ 

১৪৫৪ 

১৪৯৬ 

১২৭৩ 

১১৩৩ 

১৪৬৭৯ 

১০৯৭ 

১১৮ 

১১৪০ 

১১৫৩ 

১১৬১ 

১১৬৫ 

১১৮৭ 

৯৯৪৯৮ 

১২৩২ 

১২০৯ 

১২১১ 

১৪৫৮ 

১২৩২ 

*পুরাতন গন্য 

*পু্ধর] বিচার 
প্রসাদচরিত্র . কবিচন্তর ২ 
এঁ এঁ ৩০ 

এ এ ৬ 

*গ্রহেলিকা* 

*প্রহেলিক পদ* 

প্রহলাদচবিত্র অজ্ঞাত ২ 

*প্রীর্থনার পদাবলী 
*প্রেমবিলাস 

এ এঁ ১ 

প্রেমভক্তিচন্দ্রিক। নরোতমদাস 
এ 

*প্রেমরসকথ! 

ঈ*ব্ন্দনা 

বাক্যাবলী কষ্তদাস ১ 

*বাঙ্গাঁল। মন্্ 

গত 

এ 

এ অজ্ঞাত ৩ 

ক্র 

এ 

কী 

এ 

*এ (এক তাড়া) 

এ 

ফ্এী 

গঈবানের কবিত। 

*বিবাহ-ব্যবস্থা (জ্যোতিষের পাতড়া ) 

নটি 

৪৩৯ 

ৃষ্ঠাঙ্ক 
১৫২ 
২৫৩ 

১৮৩ 

২২০ 

১৫২ 

৩৮২ 

১৫৩ 

১৫৩ 

১৫৯ 

৩৫৪ 

১৬৪ 

১৮ 

৩৭১ 

৩৭৬ 



৪৪০ পু'খি-পরিচয় 

ক্রমিকসংখ্য। গ্রস্থনাম গ্রন্থকার 
১৩৬৪ বুন্দাবনজ্ঞাান 

১১৮৮ বৈচ্চক অজ্ঞাত 

১১৯০ এ এঁ 

১২০৩ এ (পাতড়া) . ঞঁ 

১০১৪ এ এ এ 

১০৪২ *এ 
১১৭৫ *& 

১৩৫৬ *এ 

১১৮১ ঈগবৈষণব-অভিধান 

১০৩৪ বৈষ্ণব ( কড়চা) এ 
১১০৮ এ (সেবানির্ণয় ) এ 

১১২৫ এ (৬) এ 

১২৬২ এর (পাঁতড়া ) এ 
১৩৬৬ এ (এ) এ 

১৩৬৭ প্রি (এ) এ 

১৩৬৮ এ (এ) এ 

১৪৬৪ *এ (কড়চা, খাত) 

১১০৫ প্র চৌত্রিশ। এ 
১৩০৫ কী 

১৪৫৫ *এ পদাবলী 

১০৫০ বৈষ্ণব পাতড়। (মঞ্জরীনির্ণয়) এ 
১২৬০ এ ছবিজ পীতান্বর 
১৩১০ এ অজ্ঞাত 

১৩০৫ *বৈষ্ববন্দন। সঙ্কেত 

১৪৮৯ ক্বৈষ্ণবমাহাত্ম্য 

১৪৯১ *বৈষ্ণবাস্বৃত 

১৪৭৯ *ভ্ক্তিরসাম্বতসিন্ধু 
১০২৪ ভাগবতাম্ত এ 
১০৭৪ এ শঙ্কর 

পত্র লিপিকাল পৃষ্ঠাঙ্ক 
১৭৭ 

৯ 

২ 

৯ 

৯ 

৩৪৪ 

৩৬৭ 

৪০৩ 

১৭৯ 

২ 

১ 

১ 

৬ 

৩ 

৩ 

৩ 

৪৩৪ 

১ 

১৮৩ 

৪০৩ 

১ 

চি 

৮ 

১৮৩ 

১৮২ 

১৮৫ 

৪০৫ 

৮ 

৬, 



নির্ঘণ্ট 

ক্রমিকসংখ্যা গ্রস্থনাম গ্রন্থকার পত্র লিপিকাল 

১০৮০ 

১১৫৪ 

১৩১১ 

১৩৬০ 

১৩৭৪ 

১৩৭৫ 

১৪২৩ 

১৪২৬ 

১৪৩৩ 

১৪৩২ 

১৪৩৩ 

১৪৯৩ 

১১৪৮ 

১৪৯৭ 

১০৪৩ 

১০৮২ 

১০৮৯ 

১০৯৪ 

১১৯৬ 

১১০৯ 

১২৬৪ 

১৩১৯ 

১৪৭০ 

১৪৮৬ 

১১৫০ 

১০১৯ 

১০৩৯ 

১০৪৮ 

১০৫৫ 

*ভাগবতাম্বত 

*এী (ত্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ) 
দ্বিজজ কবিচন্দর 
এ 

শঙ্কর 6 প * 

অজ্ঞাত 

দ্বিজ কবিচন্জ 

কবিচন্দ্ 

অজ্ঞাত 

১১৭৭ সাল 

১২৪৬ সাল ও 65 ০০ ০ 

122 & & 2 & হ £& 
*তভোগপ্রমাণ ভূমিদান-পত্র 

*মদনমোহনবন্দন। 

এ 

মনসামঙগল ক্ষেমানন্দ ৪ 
*এ ( ধন্বস্তরি পাঁল। ) 

এ 

*্এ 

*এ 

সী (পাতড়া) 
মনঃশিক্ষা গিরিধর দাঁস 

এ 

এ (ভাষা) 
এ 

*মহাঁপ্রভৃমঙগল 

মহাভারত কাশীবাম দাস ৫ 
এঁ এ ২০ 

ক 

এঁ দ্বিজ কবিচন্দ্ ৪ 

$ 

৫৬ 

৪৪১ 

উষ্ ৩ 

৩৬৪ 

৩৫৩ 

৩৫৭ 

১৯৩ 

১৯৭ 

৩৫৭ 

৩৯৭ 

৩১৩৬ 

১৮৯ 

৩৪৭ 



$৪২ পু'খি-পীরিচয় 

আরিকসংখ্যা গ্র্ছনাম ্রন্থকীষ পত্র 

৯০৫৬ মহাভারত কাঙঈীবাম দাস ৭ 

১৯৪৭ এ (অস্থমেধ ) ছ্বিজ কবিচন্্র ৯ 

১০৫৮ এ ফবিচজ্জ ১ 

১০৬৩ এ (আদিপর্ব) কাশীরাম গান ৩৬ 

১০৬৬ এ (সভাপর্ব ) এ ৭৮ 

১০৬৭ এ্(স্ত্রীপর্ব) এ ২ 

১০৬৮ প্র ঙঁ ২২. 

১০৭০ এ (ক্ঘর্গীরোহণ ) ঞঁ ২১ 

১০৭১ *এ€ গদণপর্থ ) 

১০৭২ * ( জানপধ ) 

১০৭৯ গ্তী(ভ্রোণপর্ব) 

১০৮১ উ (উদ্যোগপর ) এ ৮ 

১০৮৬ *ী (শন্যপর্ব ) 

১০৯১ *ও (তশিকপর্ব ) 

১১১১ এ কাঁশীরাম দাস £€ 

১১১৩ *ও্র (মুষলপর্ব ) 

১১১৪ *ও্ী ( সৌঝ্তিকপর্ব ) 

১১১৮ এ এঁ ১২ 

১১১৯ এ এ ৮ 

১৯২২ এ এ ৩২ 

১১২৩ এ এ ৭০ 

১১২৯ এ ঞঁ ৩ 

১১৩৬ এ 
এঁ ৪ 

১১৫৭ এ এ ১২৫ 

১১৬৬ এ অজ্ঞাত ১ 

১১৮২ *ও (ব্রত শাস্তি) 

১১৪৪ কী ('বিরাটপর্ব ) 

১১৯৪ +উ্র ( ভীম্মপর্ব) 

৬৯৯) 

৩১৩ 



জরমিকসংখ্য। গ্রস্থনায 
১২৭৬ মহাভারত 

১২১৪ এ 

১২১৫ এ 

১২৩৩ *এ ( শাস্তিপর্ব) 
১২৩৬ এ 
১২৫৪ এ 

১২৫৯ *এ 

১২৬৯ এ 
১২৯৬ এ 

১৩০৮ *এ (বিরাট ) 

১৩০৯ এ ( অশ্বমেধ ) 

১৩২০ *এ (এ) 
১৩২১ এ 

১৩২৫ এ 
১৩২৬ ৬ 

১৩৩০ এ 

১৩৩২ এ 

১৩৩৪ এ 

১৩৩৫ এ 

১৩৩৭ এ (কর্ণপর্ব) 
১৩৩৮ এ (ত্্ীপর্ব) 
১৩৩৯ এ (সভাপর্ব) 
১৩৪৭ কী (স্্ীপর্ব) 
১৩৪১ *এ ( শল্যপর্ব ) 
১৩৪২ এ 

১৩৪৩ কত €জানপর্ব ) 

১৩৪৪ এ (বিরাটপর্ব) . 
১৩৪৫ এ (এ) 

১৩৪৬ এ (এ) 

কাশীয়াম দাস 

কাশীরাম দাঁস 

এ 

কামীরাম দাস 

ঞু চা ঞ & ৮৮৮ 4 

পত্র জিপিকাঁল 

৩৩ 

৩ 

১২ 

১৩ 

১৫ 

১৬ 

৪৫ 

৫ 

9০ ৫ 

৯ 

২৪ 

১১ 

৪১৯ 

818৩ 

৩৭১ 

১৯৪ 

৩৯৫ 

৩৭ 

৩৪৮ 

৩৪৮ 



8৪৪ পুথি-পরিচয় 

ক্রমিকসংখা। গ্রস্থনাম গ্রন্থকার পত্র লিপিকাল প্ৃষ্ঠাঙ্থ 

১৩৪৭ মহাভারত ( সভাপর্ব ) 
৩৪৯৯ 

১৩৪৮ এ (স্ত্রীপর্ব) কাশীরাম দাস ১২ 

১৩৪৯ এ. ( আশ্রমপর্ব ) এঁ ৭ 

১৩৫০ কী (মুষলপর্ব ) ৩৯৯ 

১৩৫১ এ (আশ্রমপর্ব ) এ ৩ 

১৩৫২ এ (আদিপর্ব ) এ ২৬৮ 

১৩৫৯ কী (ক্রতশাস্তি ) ১৯৯ 

১৩৬৯ এর * এ ৪ 

১৩৮৮ *এ ( আশ্রমপর্য ) ৪০১ 

১৩৮৯ এ এ ৫ 

১৩৯০ এ এ ২ 

১৩৯১ এ এ ২ 

১৩৯২ এ অজ্ঞাত ১ 

১৩৯৩ এ কাশীরাম দাঁপ 5 

১৩৯৪ এ (অশ্বমেধ) এ ৮ 

১৩৯৫ এ (এ) অজ্ঞাত ১ 

১৩৯৬ এ এ ১ 

১৩৯৭ এ কাশীরাম দাস ৩ 

১৩৯৮ এ এ ৪ 

১৩৯৯ ঈএ (শাস্তিপর্ব ) হত 

১৪০০ ক্তী (এ*) ২০৪ 

১৪০১ কী (এ) ২০৬ 

১৪০২ তরী (এ) ২০৬ 

১৪০৩ ক্র ( এ*) ২১৩ 

১৪০৪ এ এঁ ৬ 

১৪০৫ এ এঁ ৪ 

১৪০৬ এ এ ৭ 

১৪০৭ এ এ ১ 

১৪০৮ এঁ এঁ ৩ 



নির্থণ্ট ৪8৫ 

ক্রমিকসংখ্য। গ্রন্থনা গ্রন্থকার পত্র লিপিকাল পৃষ্টাঙ্ক 
১৪০৯ মহাভারত কাশীরাম দাস ২৭ 

১৪১০ এঁ এঁ ৮ 

১৪১১ এ এঁ ১৫ 

১৪১২ এ এ ২ 
১৪১৩ এ এ ১৩ 

১৪১৪ এ এ ১ 

১৪১৫ এ এঁ ৯ 

১৪১৬ এ এঁ ২ 

১৪১৭ এ অজ্ঞাত ২ 

১৪১৮ *এ (বিরাটপর্ব ) ৪০১ 

১৪১৯ এ কাশীরাম দাস ৩০ 

১৪২৮ স্এঁ ২১৪ 

১৪৭৩ এ এঁ ৬৯ 

১৪৭৪ *এঁ ( অরণ্যপর্য ) 8০৪ 

১২০১ *মহিমংস্তব (ভাষা) ৩৭১ 

১০৬৪ মোহমোচন বাণীক ১৭ 
১২১৩ এ ৩৭৩ 

১৩৬২ *এ ২১৫ 

১১২০ *যোগচিস্তামণি ২১৬ 
১৩৭১ *যোগাগ্তার বন্দন। ২১৭ 

১০৪৪ যোগীর গান  দ্বীননাথ প্রভৃতি ২৪ 
১২৮৪ *রঘুনাথ-বন্দন। ২১৭ 

১১৭১ রসকদস্ধ শ্ীকবিবল্পভ ৪ 

১১৯৯ এ এ ১২ 

১৩১৩ এ অজ্ঞাত ২০ 

১১১৫ রসমঞ্জরী পীতান্বরদাঁস ১ 

১২৭৬ ক্বাগান্ুগাবোধক তত্বজিজ্ঞাসা-পত্র ৩৮২ 
১০০৩ ঞ্রাঁজবন্লভী-বন্দন। ৩৩৯ 
১৩৩০ রী ২১৪ 



88৬ পু'খি-পরিচয় 

জমিকম্বংখ্যা। গ্রন্ছনাম গ্রন্থকাক 

১৩৭৬ রাঁধারৃষ্ণলীলারসকদ্ঘ যছুনন্দনন্াদ 

১৪২৫ বাধার কলঙ্কভজন কবিচন্ত্ 

১১৭৮ রাধিকামঙ্গল এঁ 

১৪২২ 
১২৮৫ ঈরামজন্ 

১০৫২ রামরসায়ণ রঘুনন্দন 

১০৫৩ এ এঁ 

১০৩৩ রামায়ণ" কৃত্তিবাস 
১০৪৭ *এ (লঙ্কাকাগু) 

১০৬০ এ (উত্তরাঁকাণ্ড) ঞঁ 

১০৭৬ *এী (শক্তিশেল) 
১০৮৪, *এ (শিবরামের যুদ্ধ) 

১০৯৬ ঈএঁ (জৈমিনি ভারত) 
১১৬৬ এ কৃততিবাঁস 

১১৬৭, *এ (শিবরামের যুদ্ধ) 

১১১৬ এ এ 

১১৫২ এ দ্বিজ কবিচন্্ 
১২০৫ এ 

১২১৬ *এ (সুন্দরাকাঁণ্ড, কিকিদ্ধযা) 

১২১৮ *এ (রাঁম-বনবাস) 

১২২১ এ(লঙ্কাকাণ্ড ) কৃত্তিবাস 

১২৩১ এ কবিচন্দ্ 

১২৫২ *এী (আদিকাণ্ড, মিথিলা কাঁগু) 
১২৬৮ *এ 

১২৭৮ এ কত্িবাজ 

১২৭৯ এ (উত্তরাঁকাণড) 

১২৮৩ এ (পাতড়।) 
১৩২২ এ : এ 

১৩২৩ এ এ 

পত্র ভ্রিপিকাল পৃষ্ঠা 
৪ 

৮ 

১ 

৪০২ 

২:৩ 

২৮৬ 

১৪৭ 

৪৫ 

৩৪৭ 

১৫৩ 

৩৪৪ 

৩৫০ 

৭, 

৪.১ 

২৩৯ 

৬ 

৭ 

৪৮ 

৩৭৩ 

৩৭৪ 

৪৯ 

৩৮ 

৪৩ 

৩৮৩ 

৩৮৪ 

৩৩ 

৮৩ 



জ্মিকসংখ্যা শ্রীশ্থনাম গ্রন্থকায় 

১৩২৮ বামায়ণ অজ্াাত 

১৬৩৩ এ কবিচন্জু 

১৩৩৬ এ কৃত্তিবাস 

১৩৭০ কী 

১৩৭৯ এ এ 

১৩৮৩ এঁ এ 

১৪৮১ *রায়মঙ্গল 

১০৩৬ সলক্্ীর] ব্রতকথ।* 
১২০৬ *এ 

১২৭৭ স্লঘুশিক্ষ! (বাঙ্গাল! সাধু-গছ্য-ভাষা) 

১৩০৬ গগললিতমীধব গ্রন্থ (খলকৃত-_ভাষা) 

১৩১৪ শরীরনির্মাণ-কথ| ভ্রিলোচন দাস 

১১২৭ *শিবরামের যুদ্ধ 
১০৪৬ শিবায়ণ বামেশ্বর 

১১৩৮ ওত * এ 

১১৫৬ এ বিনয়লগ্ৰণ 

১২৬৭ এ বামেশ্বর 

১২৮৫ *শিবের বূপবণিম। 
১০৯২ *শীতলামঙ্গল ( চন্দ্রকেতুর পাল ) 
১০৯৩ *%এ (বিরাটরাঁজার পাল। ) 

১২৫৮ *এ ( বঘুদ্বত-পালা ) 

১৪৮১ ক 

১৪৫৬ *শ্ামাসঙীত 

১২৮৭ *শ্রান্ধমঞ্জরী-_স্বতিকল্পপ্রমাখ্যান গ্রন্থ ( ভাষ৷ ) 

১০৫৪ *শ্রীকষ্ণমঙ্গল 
১১২৬ এ কষ্দাস 

১১৭৪ এ এ 

১৩২৯ এ এ 

১৬৩৮৪ এ এ 

৬৩ 

৪ 

১৫ 

০৫ 

২৫৩ 

৩০৫ 

৩৮৩ 

৩৯৫ 



৪8৪৮ 

ক্রমিকসংখ্য। গ্রস্থনাম গ্রন্থকার . পত্র লিপিকাল 
১৩৮৫ 

১৩৮৬ 

১৪২১৯ 

১২৯৩ 

১৩১৭ 

১০৯৭ 

১১২৪ 

১৪৯৪ 

১১৩৪ 

১২৭৩ 

১০৪৫ 

১৪৮২ 

১১৭২ 

১০২৯ 

১০২০ 

১১৪৩ 

১১৪৪ 

১২৪৭ 

১২৪৮ 

১৩০১ 

১০৬৭ 

১৩৩০৩ 

১৩১৬ 

১১৩১ 

১১৩৫ 

১৯৬২ 

১২১৭ 

১৩৭৩ 

১৩৮৭ 

পুথি-পরিচয় 

শ্রীকষমঙগল কষ্দাস ৬ 
ফ্রী 

এ. এ ২৭ 
ক্্রীকষ্চলীলাকীর্তন *. 

ক্রীগৌরাঙ্গের আরতি 
*প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা 

কশ্রীমস্তগদগীতার অনুবাদ" 

*জ্রীরঘুনাথদাস-গুণলেশ সুচক 
গশ্রীরসকল্পলতিক! 
*জীরসমঙ্গল ( প্রেমরসকথা। ) 

*শ্রীরাধারুষ্চলীলার্ণব 
*শ্রীরপসনাতন-সংবাদে স্মরণটাক। 
কতীশ্রীকষ্ের জন্মপুস্তক 

*সত্যদেব-সঙ্গীত 
*সত্যনারায়ণ-পাঁচালী : 

এ অজ্ঞাত ১ 

এ 
এ 
এ 

এ 

এ ব্রতকথ! ( পীরের কীর্তন ) 
*এঁ ( সত্যদেব-সংহিত। ) 
গ্এী 

সত্যপীর-পাঁচালী এ ১ 
এ 

এঁ এ ১ 

রী বাম ২ 

এঁ বামেশ্বর ১১ 

*সত্যপীবের পাঁচালী 

2/ 21 2 48৮ 

৫ 

১৫৩ 

৩৪৪ 

২৯৩ 

৩৬৬ 

৩৪২ 

৩৪৩ 

৩৪৮ 

৩৪৯৩৬ 

৩৫১ 



ক্রমিকসংখ্যা গ্রস্থনীম 
১২০৬ 

১১৬৩ 

১০১২ 

৯২২৫ 

১১৮০ 

৯২৭৪ 

১৪৯২ 

১২৯৪ 

১৩২৪ 

১২৫৬ 

১৪৮৫ 

১৪৭০৩ 

১২৫৭ 

১৪৬২ 

১০৪২ 

৫৭ 

নির্থ্ট 

গ্রন্থকার 

*স্ত্যপীরের পালা 

সন্ধ্যাবিধি অজ্ঞাত 

*সরন্বতীবন্দন। 

এ 

*সারদাবন্দন। 

সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় এ 

*স্চক ( শোচক ) 

*ন্বরূপ কল্পতরু 

স্বব্ূপনির্ণয় 
স্বরূপবর্ণন 

ক্র 

*স্মরণমজল ( ভাঁষা ) 
*হুনুমাঁনচরিত্র 

গহরিনাম-কবচ 

*হিসাঁব 

ঠ/ 

কুষ্ণদাস 

8৪৯ 

পত্র লিপিকাঁল পষ্ঠাঙ্ক 
৩০৫ 

€ 

১৪ 

৩৬৮ 

৩৮৮ 

৩১৩ 

২৩১৬ 

৩৮১ 

৩২৫ 

৩৪৪ 



নির্ঘণ্ট 

॥ গ্রন্থকার ॥ 

( বর্ণীচ্ক্রমিক ) 
(সংখ্যাসমূহ প্রস্তত গ্রন্ছের পৃষ্টাঙ্কজ্ঞাপক ) 

অজ্ঞাত ১৬, ১৮, ১৯) ২৪১ ৯৫, ১০৯) ১১০১ ১১০) ১১২, ১৫১১ ১৫২১ ১৫৯১ ১৬৪, 

১৬৫) ১৬৫) ১৭৪) ১৭৬১ ১৮৯, ২১৭) ২১৯) ২৫৩) ২৮৪১ ২৯০১ ৩৪০১ ৩৪১১ ৩৪৩) ৩৫৪, 
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